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Módosítás 17
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát;

Or. en

Indokolás

Az NRMM-irányelv rugalmassági előírásainak kiterjesztése jelentősen veszélyeztetné az uniós 
levegőminőségi célok tagállami elérését. A javaslat ellentmond a Bizottság saját 
nyilatkozatainak, valamint annak, hogy az EP nagyobb mértékben szennyezőforrás-orientált 
jogszabályra hív fel. A meglévő jogszabályok enyhítése ugyancsak igen veszélyes precedenst 
teremtene a kibocsátási határértékeket illetően a többi uniós jogszabály tekintetében.

Módosítás 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát;

Or. en

Módosítás 19
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát 
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Or. en

Módosítás 20
Bairbre de Brún

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 97/68/EK irányelv9 a nem közúti 
mozgó gépekbe épített motorok 
kipufogógáz-kibocsátásáról szól. A 
kompressziós gyújtású motorok 
többségének típusjóváhagyására 
alkalmazandó jelenlegi, III A szakasz 
szerinti kibocsátási határértékeket a III B 
szakasz szerinti szigorúbb határértékek 
fogják felváltani. A határértékeket az 
említett motorok típusjóváhagyásánál 
2010. január 1-jétől, forgalomba 
hozatalánál pedig 2011. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

(1) A 97/68/EK irányelv9 a nem közúti 
mozgó gépekbe épített motorok 
kipufogógáz-kibocsátásáról és a 
légszennyező anyagok kibocsátási 
határértékeiről szól, az emberi egészség és 
a környezet egyidejű védelme mellett. A 
kompressziós gyújtású motorok 
többségének típusjóváhagyására 
alkalmazandó jelenlegi, III A szakasz 
szerinti kibocsátási határértékeket a III B 
szakasz szerinti szigorúbb határértékek 
fogják felváltani. A határértékeket az 
említett motorok típusjóváhagyásánál 
2010. január 1-jétől, forgalomba
hozatalánál pedig 2011. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A 97/68/EK irányelv 1. cikkének való megfelelés érdekében, amely cikk a tagállamok nem 
közúti mozgó gépekbe építendő motorok szennyezőanyag-kibocsátási szabványaira és típus-
jóváhagyási eljárásaira vonatkozó jogszabályainak közelítését tűzi ki célként, és amely 
hozzájárul a belső piac zökkenőmentes működéséhez, miközben oltalmazza az emberek 
egészségét és a környezetet.

Amendment 21
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 97/68/EK irányelv felülvizsgálatát 
jelenleg készíti elő a Bizottság a 
2004/24/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkében meghatározott 
ajánlásoknak megfelelően. Ahhoz 
azonban, hogy az irányelv rendelkezései 
hatékonyak legyenek, a III B szakasz 
érvénybelépésekor hatályba kell lépniük.

Or. en

Módosítás 22
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 97/68/EK irányelv következő 
felülvizsgálatakor a Bizottságnak 
javasolnia kellene egy új kibocsátási 
szakasz – az V. szakasz – létrehozását, 
amelyet a nehézgépjárművek Euro VI 
szabványának követelményeihez kell 
igazítani;

Or. en

Indokolás

Fontos az új határértékeket a lehető leghamarabb – a 97/68/EK irányelv következő 
felülvizsgálatakor – megállapítani annak érdekében, hogy az iparnak elegendő ideje legyen az 
új követelmények műszaki megvalósítására. A propulziós motorokra már meghatározott, IV. 
szakasz szerinti értékekkel összevetve az Euro VI határértékekkel való összehangolás –
szigorúbb részecskemennyiségi és részecskeszám határértékek bevezetésével – tovább fogja 
mérsékelni a részecskekibocsátást.
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Módosítás 23
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 97/68/EK irányelv küszöbön álló 
felülvizsgálatával a részecskekibocsátás 
mennyiségének csökkentésére 
vonatkozóan új követelményeket –
konkrétan részecskeszám-határértéket –
kell bevezetni minden motorkategóriára 
az ultrafinom részecskék mennyiségének 
hathatós csökkentése érdekében;

Or. en

Indokolás

Mivel az ultrafinom részecskék csaknem súlytalanok, a részecsketömegből kiinduló jelenlegi 
megközelítés nem nyújt megfelelő megoldást a részecskék olyan ultrafinom töredékeinek 
kibocsátására, amelyek különösen károsak az emberi egészségre és jelentős éghajlati 
hatásokkal is járhatnak (különösen a koromrészecskék). Egy részecskeszám-határérték 
elfogadása garantálni fogja a részecskekibocsátás hathatós megoldására rendelkezésre álló 
legjobb technológia bevezetését.

Módosítás 24
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az utólag felszerelhető 
kibocsátásszabályozó eszközökre 
vonatkozó harmonizált követelményekkel 
kapcsolatos tárgyalás folyamatban van az 
UNECE védnöksége alatt. Ennek alapján 
a Bizottságnak a 97/68/EK irányelv 
jövőbeni felülvizsgálatakor átfogó 
megközelítést kell meghatároznia a 
meglévő NRMM-flotta utókezelő 
rendszerekkel való felszerelésének 
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előmozdítására.

Or. en

Indokolás

A meglévő gépek korszerű kibocsátásszabályozó eszközökkel való utólagos felszerelése fontos 
intézkedés az NRMM-ágazat egésze környezeti hatásainak gyors csökkentése érdekében.

Módosítás 25
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 98/24/EK irányelv megállapítja, 
hogy a dízelkorom-kibocsátás rákkeltő. 
Ezért a legfrissebb minimalizálási 
követelménynek ki kell terjednie azon
tevékenységekre és eljárásokra, amelyek 
során a munkavállalók dízelkorom-
kibocsátásnak vannak kitéve. Különösen 
az építkezéseken vannak a munkások 
állandóan kitéve az építési munkagépek 
ilyen kibocsátásának, és ezért a munkások 
számára a lehető leghatékonyabb 
védelmet kell biztosítani.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja az előadó módosítását, és létrehozza a régóta esedékes kapcsolatot 
a veszélyes anyagokról szóló irányelvvel.

Módosítás 26
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tapasztalatok, a tudományos 
eredmények és a rendelkezésre álló 
technológiák figyelembevételével a 
következő új lépéseket kellene megtenni:
a) A már forgalomba hozott nem közúti 
mozgó gépek hosszú használati 
időtartama feltételezi, hogy magas 
kibocsátásuk még a jövőben is hosszú 
ideig jelent majd veszélyt az egészségre és 
a környezetre nézve. A lehető 
leggyorsabban elő kell mozdítani az 
Unióban egy olyan egységes technológia 
megalkotását, amelyet ezekbe a gépekbe 
utólagosan is be lehet építeni.
b) Ultrafinom részecskék égésfolyamatok 
során, magas hőmérsékleten keletkeznek. 
Ezek a nanorészecskék (PM 0,1) 
„súlytalanok”, és egy gravimetrikus mérés 
során nem kellő mértékben veszik 
figyelembe őket. A nanorészecskéknek az 
emberi egészséget érintő toxikológiai 
jelentősége miatt azonban az uniós 
kibocsátási előírások meghatározták a 
részecskeszám határértékét és alkalmas 
mérési eljárást vezettek be a nehéz 
gépjárművekre vonatkozóan (a nehéz 
tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) 
tekintetében a gépjárművek és motorok 
típusjóváhagyásáról, a járművek 
javítására és karbantartására vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésről szóló,
2009. június 18-i 595/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 12. 
cikkében meghatározott Euro VI), illetve 
a könnyű gépjárművekre vonatkozóan (a 
könnyű személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben2 meghatározott Euro 6). Ezt a 
nem közúti mozgó gépek esetében is be 
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kell vezetni.
c) A nem közúti mozgó gépeket és a 
járműveket rendszeres időközönként 
ellenőrizni kell, hogy kibocsátási 
jellemzőik ténylegesen megfelelnek-e a 
nyilvántartásba vételkor megadott 
értékeknek. Igen nagy mértékben 
hozzájárulna a környezet és az egészség 
megőrzéséhez, amennyiben alkalmas 
mérési eljárásokat és vizsgálati ciklusokat 
határoznak meg e vizsgálatok egyszerű és 
decentralizált, a tagállamok hatóságai 
által történő végrehajtásához .

1 HL L 188., 2009.7.18., 1. o.
2 HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

Or. de

Indokolás

A környezet és az egészség szempontjából nem csupán az új kibocsátási követelmények 
bevezetésének van jelentősége, hanem a már forgalomba hozott gépek és járművek 
kibocsátást csökkentő fejlesztésének is. Mindenekelőtt Svájcban építenek be utólag 
kipufogógáz-kezelő rendszereket, különös tekintettel a dízelrészecske-szűrőkre és ott bevált ez 
a gyakorlat. Még egy részecskeszámra vonatkozó új határértéket is biztosítani lehet utólagos 
átalakítás révén.

Módosítás 27
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A III B szakaszba történő átmenet 
technológiai lépésváltást jelent, ami a 
motorok áttervezése és a fejlett technikai 
megoldások kidolgozása miatt jelentős 
megvalósítási költségekkel jár. Az 
átmenetre éppen akkor kerül sor, amikor 
az iparág súlyos gazdasági nehézségekkel 
néz szembe.

(2) A III B szakaszba történő átmenet 
technológiai lépésváltást jelent, ami a 
motorok áttervezése és a fejlett technikai 
megoldások kidolgozása miatt jelentős 
megvalósítási költségekkel jár. A 
gazdaságilag feszült helyzet mindenekelőtt 
ebben az iparágban intézkedések 
meghozatalát teszi szükségessé.
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Or. de

Módosítás 28
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A III B szakaszba történő átmenet
technológiai lépésváltást jelent, ami a 
motorok áttervezése és a fejlett technikai 
megoldások kidolgozása miatt jelentős 
megvalósítási költségekkel jár. Az 
átmenetre éppen akkor kerül sor, amikor 
az iparág súlyos gazdasági nehézségekkel 
néz szembe.

(2) A III B szakaszba tartozó motorok 
kifejlesztése technológiai lépésváltást 
jelent, ami a motorok áttervezése és a 
fejlett technikai megoldások kidolgozása 
miatt jelentős megvalósítási költségekkel 
jár. Ezen túlmenően e motorok gépekbe 
történő beépítése a gépek jelentős 
módosítását is eredményezi.
Mindezen technikai munkára akkor kerül 
sor, amikor az eleddig példátlan hanyatlás 
utóhatásai közepette az egész iparág súlyos 
gazdasági nehézségekkel néz szembe.

Or. en

Indokolás

A III B szakasz műszaki értelemben a motorgyártók és a motorokat gépekbe beépítő gyártók 
számára egyaránt a legnagyobb kihívást jelentő szakasz. Erre a szakaszra egy olyan kivételes 
recessziós időszak után kerül sor, amely az egész iparágat súlyosan érintette: az irányelv 
hatálya alá tartozó egyes ágazatokban az eladások 30–70 %-kal estek vissza.

Módosítás 29
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A III B szakaszba történő átmenet 
technológiai lépésváltást jelent, ami a 
motorok áttervezése és a fejlett technikai 

(2) A III B szakaszba történő átmenet 
technológiai lépésváltást jelent, ami a 
motorok áttervezése és a fejlett technikai 
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megoldások kidolgozása miatt jelentős 
megvalósítási költségekkel jár. Az 
átmenetre éppen akkor kerül sor, amikor 
az iparág súlyos gazdasági nehézségekkel 
néz szembe.

megoldások kidolgozása miatt jelentős 
megvalósítási költségekkel jár. A globális 
pénzügyi és gazdasági válság nem 
szolgálhat ürügyül a környezeti előírások 
enyhítésére. A környezetbarát 
technológiákba történő beruházások 
fontosak a jövőbeni növekedés, 
munkahelyek és egészségbiztonság 
előmozdítása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A mostani vita során a Bizottság felvetette, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság 
erősen kedvezőtlen hatást gyakorolt a nem közúti mozgó gépeket gyártó iparágra. Az 
iparágak előtt jelenleg álló nehézségek ellenére ismételten hangsúlyozni kell, hogy a válság 
nem szolgálhat ürügyül a környezeti előírások enyhítésére. Éppen ellenkezőleg, a 
környezetbarát technológiákba történő beruházások Európa jövőbeni növekedésének és 
munkahelyteremtésének motorjai és fontos tényezői az egészségbiztonságnak.

Módosítás 30
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A rugalmas végrehajtási eljárás a 
berendezésgyártóknak további időt biztosít 
ahhoz, hogy gépeiket áttervezzék új 
motorok beépítése céljából.

Or. en

Indokolás

Noha az irányelv a motorgyártókra vonatkozik, közvetlenül érinti azon berendezések gyártóit 
is, amelyekhez ezeket a motorokat felhasználják. Mivel az irányelv csak a motorok 
forgalomba hozatalára vonatkozóan ír elő dátumokat, a rugalmas végrehajtási eljárás a 
gyártók számára több időt biztosít a motorok beépítéséhez szükséges adaptációk elvégzésére. 
A rugalmas végrehajtási eljárás kérelmezése és nyomon követése a berendezésgyártók 
feladata.
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Módosítás 31
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2004/26/EK irányelv 2. cikkének b) 
pontja rendelkezik az esetleges további 
rugalmassági eljárások szükségességének 
értékeléséről.

(4) A 2004/26/EK irányelv 2. cikkének b) 
pontja – a 97/68/EK irányelv Európai 
Bizottság általi felülvizsgálatától 
függetlenül – rendelkezik az esetleges 
további rugalmassági eljárások 
szükségességének értékeléséről.

Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie annak, hogy a többletrugalmasság a sürgős sajátos szükségleteket 
szolgálja, amint azt a 2004/26/EK irányelv 2. cikkének b) pontja lehetővé teszi. Másfelől a 
97/68/EK irányelv folyamatban lévő felülvizsgálata szélesebb hatókörű, és célja a 
keretrendszer teljes egészének értékelése, majd módosítása.

Módosítás 32
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A válság során az eladások jelentősen 
visszaestek, ezért érintették a jelenlegi 
rugalmassági szint tényleges értékét, 
különösen azon motorkategóriák 
esetében, amelyeknek 2012-től és 2013-tól 
kell megfelelniük a III B szakasznak.

Or. en

Indokolás

A III B szakasz az 56–130 kW-s motorok vonatkozásában 2012. január 1-jén, a 37–56 kW-os 
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motorok tekintetében pedig 2013. január 1-jén fog hatályba lépni. Mivel az ötéves 
referenciaidőszakban lesznek igen alacsony eladással jellemzett évek, a rugalmas 
végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozható motorok száma lényegesen alacsonyabb 
lesz, mint normál piaci viszonyok között.

Módosítás 33
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III A szakaszból a III B-be való 
átmenet során célszerű a rugalmas
végrehajtási eljárással forgalomba hozott 
- nem vasúti motorkocsi vagy mozdony 
meghajtására használt - motorok arányát 
a berendezésgyártó által az adott 
kategóriába tartozó motorral ellátott 
berendezésekből teljesített éves értékesítés 
20 %-áról 50 %-ára növelni. A rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba 
hozható motorok maximális számát ennek 
megfelelően célszerű kiigazítani.

törölve

Or. en

Módosítás 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III A szakaszból a III B-be való 
átmenet során célszerű a rugalmas
végrehajtási eljárással forgalomba hozott –
nem vasúti motorkocsi vagy mozdony 
meghajtására használt – motorok arányát a 
berendezésgyártó által az adott kategóriába 
tartozó motorral ellátott berendezésekből 

(5) A III B szakaszban III B-be való 
átmenet során célszerű a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozott –
nem vasúti motorkocsi, mozdony vagy 
belvízi hajó meghajtására használt –
motorok arányát a berendezésgyártó által 
az adott kategóriába tartozó motorral 
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teljesített éves értékesítés 20 %-áról 50 %-
ára növelni. A rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok
maximális számát ennek megfelelően 
célszerű kiigazítani.

ellátott berendezésekből teljesített éves 
forgalomba hozatal 50 %-ára növelni. A 
rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozható motorok rögzített 
számát előíró lehetőséget ennek 
megfelelően célszerű kiigazítani

Or. en

Indokolás

Az irányelv eredeti megfogalmazása az egyik szakaszból a másikba történő átmenettel 
foglalkozik: ez az időszak valójában nem létezik, mivel folytonosság van az egymást követő 
szakaszok között. A rugalmas végrehajtási eljárások egy adott szakaszban érvényesek, és az 
irányelv megfogalmazása az összes későbbi módosításban ehhez a megközelítéshez igazodik.

Módosítás 35
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III A szakaszból a III B-be való átmenet 
során célszerű a rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozott – nem vasúti 
motorkocsi vagy mozdony meghajtására 
használt – motorok arányát a 
berendezésgyártó által az adott kategóriába 
tartozó motorral ellátott berendezésekből 
teljesített éves értékesítés 20 %-áról 50 %-
ára növelni. A rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok
maximális számát ennek megfelelően 
célszerű kiigazítani.

(5) A III B szakaszban III B-be való 
átmenet során célszerű a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozott -
nem vasúti motorkocsi és mozdony 
meghajtására használt - motorok arányát a 
berendezésgyártó által az adott kategóriába 
tartozó motorral ellátott berendezésekből 
teljesített éves forgalomba hozatal 50 %-
ára növelni. A rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok 
rögzített számát előíró lehetőséget ennek 
megfelelően célszerű kiigazítani

Or. en

Indokolás

Az irányelv eredeti szóhasználata az egyik szakaszból a másikba történő átmenettel 
foglalkozik: ez az időszak valójában nem létezik, mivel az egymást követő szakaszok 
folytonosak. A rugalmas végrehajtási eljárások egy adott szakaszban érvényesek, és az 
irányelv megfogalmazása az összes későbbi módosításban ehhez a megközelítéshez igazodik.
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Módosítás 36
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III A szakaszból a III B-be való átmenet 
során célszerű a rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozott – nem vasúti 
motorkocsi vagy mozdony meghajtására 
használt – motorok arányát a 
berendezésgyártó által az adott kategóriába 
tartozó motorral ellátott berendezésekből 
teljesített éves értékesítés 20 %-áról 50 %-
ára növelni. A rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok
maximális számát ennek megfelelően 
célszerű kiigazítani.

A III A szakaszból a III B-be való átmenet 
során célszerű a rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozott – nem vasúti 
motorkocsi vagy mozdony meghajtására 
használt – motorok arányát a 
berendezésgyártó által az adott kategóriába 
tartozó motorral ellátott berendezésekből 
teljesített éves értékesítés 20 %-áról 40 %-
ára növelni. A rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok
maximális számát ennek megfelelően 
célszerű kiigazítani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kompromisszumra törekszik az Európai Unió képviselőcsoportjainak 
álláspontjai és a Bizottság javaslata között.

Módosítás 37
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III A szakaszból a III B-be való 
átmenet során célszerű a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozott –
nem vasúti motorkocsi vagy mozdony 
meghajtására használt – motorok arányát a 
berendezésgyártó által az adott kategóriába 

(5) A III A szakaszból a III B-be való 
átmenet során célszerű a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozott –
nem vasúti motorkocsi vagy mozdony
meghajtására használt – motorok arányát a 
berendezésgyártó által az adott kategóriába 
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tartozó motorral ellátott berendezésekből 
teljesített éves értékesítés 20 %-áról 50 %-
ára növelni. A rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok 
maximális számát ennek megfelelően 
célszerű kiigazítani.

tartozó motorral ellátott berendezésekből 
teljesített éves értékesítés 20 %-áról 50 %-
ára növelni. A rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok 
maximális számának összhangban kell 
lennie a XIII. melléklet 1.2.2. pontjával.

Or. de

Módosítás 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű 
kiigazítani oly módon, hogy az eljárás
alkalmazása a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt 
motorokra is kiterjedjen.

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű 
kiigazítani oly módon, hogy annak
alkalmazása a vasúti motorkocsik és
mozdonyok meghajtására használt 
motorokra is kiterjedjen.

Or. en

Módosítás 39
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű 
kiigazítani oly módon, hogy az eljárás
alkalmazása a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt 
motorokra is kiterjedjen.

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű kiigazítani 
oly módon, hogy annak alkalmazása a vasúti 
motorkocsik és mozdonyok meghajtására 
használt motorokra is kiterjedjen.

Or. en
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Módosítás 40
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű 
kiigazítani oly módon, hogy az eljárás 
alkalmazása a vasúti motorkocsik és
mozdonyok meghajtására használt 
motorokra is kiterjedjen. 

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű 
kiigazítani oly módon, hogy az eljárás 
alkalmazása a mozdonyok meghajtására 
használt motorokra szigorúan 
meghatározott ideig terjedjen ki. 

Or. en

Módosítás 41
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A levegő minőségének javítása sok 
tagállamban sürgető kérdés, amely többük 
esetében határozottabb fellépést tesz 
szükségessé a levegő minőségéről szóló, 
2008/50/EK irányelvnek való megfelelés 
érdekében. A kibocsátásoknak a forrásnál 
való csökkentése elengedhetetlen e célok 
teljesítéséhez, beleértve az NRMM-ágazat 
kibocsátásának csökkentését is;

Or. en

Módosítás 42
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Építkezéseken a munkavállalók 
folyamatosan ki vannak téve az építőipari 
gépek kibocsátásainak – különösen 
ultrafinom koromrészecskék formájában 
–, ezért őket a részecskeszámra vonatkozó 
kritérium bevezetése révén végrehajtott, az 
elérhető legjobb technológiát alkalmazó 
védelem illeti meg.

Or. en

Módosítás 43
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó
gépeket üzemeltető vállalkozásoknak 
részesülniük kell az európai pénzügyi 
támogatási programok vagy a tagállamok 
által nyújtott vonatkozó támogatási 
programok előnyéből. Figyelembe kell 
venni, hogy e programok 
kedvezményezettjeitől meg kell követelni 
az ágazatukban elérhető legjobb 
technológia alkalmazását. Csak azokat a 
vállalkozásokat szabad támogatni, 
amelyek a legjobb kibocsátási 
szabványoknak megfelelő technológiákat 
alkalmaznak.

Or. en
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Módosítás 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik; így ezeknek a III B
szakaszra kell korlátozódniuk.

Or. en

Módosítás 45
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik; így ezeknek a III B
szakaszra kell korlátozódniuk.

Or. en

Módosítás 46
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk.

Or. en

Módosítás 47
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik; így ezeknek a III B
szakaszra, illetve további szakasz 
hiányában 3 évre kell korlátozódniuk.

Or. en

Módosítás 48
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 

(7) A meghatározott intézkedések 
ideiglenes mentességet jelentenek a gyártó 
ágazat számára, és nem vezetnek végleges 
kiigazításhoz. Ezért a III A szakaszból a 
III B szakaszba való átmenetre kell 
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legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

korlátozódniuk, és legkésőbb 2013. 
december 31-én hatályukat kell 
veszíteniük.

Or. de

Módosítás 49
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük. E dátumot 
követően a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet tekintetében nem 
engedélyezhető további rugalmasság.

Or. en

Indokolás

Mivel a motorok egyes kategóriái tekintetében nem került sor IV szakasz bevezetésére, fontos 
a rugalmassági intézkedésekre vonatkozó határidő betartása a III b szakasz valamennyi 
motorkategória / alkalmazás tekintetében történő megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében.

Módosítás 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új) 
97/68/EK irányelv
2 cikk – utolsó francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 2. cikk utolsó francia bekezdése
helyébe a következő szöveg lép:
- rugalmas végrehajtási eljárás: olyan 
mentességi eljárás, amely a motorgyártó 
számára lehetővé teszi, hogy korlátozott 
számban motorokat hozzon forgalomba a 
10. cikk szerint.

Or. en

Indokolás

A meglévő irányelv nem ad egyértelmű fogalommeghatározást a rugalmas végrehajtási 
eljárásra vonatkozóan, erre pedig az irányelv teljes szövegének egyértelműsége érdekében 
szükség van.

Módosítás 51
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új) 
97/68/EK irányelv
2 cikk – utolsó francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 2. cikk utolsó francia bekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
- rugalmas végrehajtási eljárás: olyan 
mentességi eljárás, amely a motorgyártó 
számára lehetővé teszi, hogy korlátozott 
számban motorokat hozzon forgalomba a 
10. cikk szerint.

Or. en

Indokolás

A meglévő irányelv nem ad egyértelmű fogalommeghatározást a rugalmas végrehajtási 
eljárásra vonatkozóan, erre pedig az irányelv teljes szövegének egyértelműsége érdekében 
szükség van.
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Módosítás 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új) 
97/68/EK irányelv
2 cikk – új francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 2. cikk a következő új francia 
bekezdéssel egészül ki:
- motorkategória: a motornak a 
teljesítménytartomány, a kipufogógáz-
kibocsátásra az adott szakaszban 
vonatkozó követelmények, valamint a 
motor I. melléklet I. szakasza szerinti 
besorolásán együttesen alapuló osztályba 
sorolása.

Or. en

Indokolás

A meglévő irányelv nem ad egyértelmű fogalommeghatározást a motorkategóriára
vonatkozóan, erre pedig az irányelv teljes szövegének egyértelműsége érdekében szükség van.

Módosítás 53
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új) 
97/68/EK irányelv
2 cikk – új francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 2. cikk a következő új francia 
bekezdéssel egészül ki:
- motorkategória: a motornak a 
teljesítménytartomány, a kipufogógáz-
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kibocsátásra az adott szakaszban 
vonatkozó követelmények, valamint a 
motor I. melléklet I. szakasza szerinti 
besorolásán együttesen alapuló osztályba 
sorolása.

Or. en

Indokolás

A meglévő irányelv nem ad egyértelmű fogalommeghatározást a motorkategóriára
vonatkozóan, erre pedig az irányelv teljes szövegének egyértelműsége érdekében szükség van.

Módosítás 54
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új) 
97/68/EK irányelv
2 cikk – új francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 2. cikk a következő francia 
bekezdéssel egészül ki:
- „a részecskék mennyiségét csökkentő 
kipufogógáz-kezelő rendszerek”: olyan 
korszerű berendezések és 
szűrőrendszerek, amelyek a részecskék 
befogása során legalább 90 %-os 
hatásfokkal működnek, és teljesítik a 
részecskeszámra vonatkozó 1012 kWh 
kritériumot.

Or. de

Indokolás

A 97/68/EK irányelv nem határozza meg pontosan a részecskék mennyiségét csökkentő 
korszerű kipufogógáz-kezelő rendszerek fogalmát. A föld alatti bányászatban használt 
(építési) munkagépekhez azonban már évek óta dízelrészecske-szűrő rendszereket írnak elő a 
munkavállalók védelme miatt (a rákkeltő dízel-kipufogógázokat a lehető legalacsonyabb 
szinten kell tartani). Az uniós jogban hiányzik az egyértelmű definíció, és ez értelmezési 
nehézségeket okoz a hatóságok és a gyártók számára.
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Módosítás 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
97/68/EK irányelv
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(6) A nem belvízi hajók meghajtására 
használt kompressziós gyújtású motorokat 
az (1)-(5) bekezdésben említetteken kívül a 
XIII. mellékletben említett eljárással 
összhangban, rugalmas végrehajtási 
eljárással is forgalomba lehet hozni.”

Or. en

Módosítás 56
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
97/68/EK irányelv
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(6) A nem belvízi hajók meghajtására 
használt kompressziós gyújtású motorokat 
az (1)-(5) bekezdésben említetteken kívül a 
XIII. mellékletben említett eljárással 
összhangban, rugalmas végrehajtási 
eljárással is forgalomba lehet hozni.”

Or. en
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(Lásd az 1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész módosítását)

Módosítás 57
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
97/68/EK irányelv
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nem belvízi hajók meghajtására 
használt kompressziós gyújtású motorokat 
az (1)-(5) bekezdésben említetteken kívül a 
XIII. mellékletben említett eljárással 
összhangban, rugalmas végrehajtási 
eljárással is forgalomba lehet hozni.

(6) A nem vasúti motorkocsik és belvízi 
hajók meghajtására használt kompressziós 
gyújtású motorokat az (1)-(5) bekezdésben 
említetteken kívül a XIII. mellékletben 
említett eljárással összhangban, rugalmas 
végrehajtási eljárással is forgalomba lehet 
hozni.

Or. en

Indokolás

A III B szakasznak megfelelő vasúti motorkocsik már léteznek, a motorok megoldásai pedig 
adottak. A vasúti motorkocsik motorjai jobbára olyan nehézgépjárművekből származnak, 
amelyekre vannak III B-s megoldások. Így a vasúti motorkocsikat a 2004/26/EK irányelvben 
jogszabályi formába öntött rugalmas végrehajtási eljárásból ki kell hagyni.

Módosítás 58
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
97/68/EK irányelv
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nem belvízi hajók meghajtására 
használt kompressziós gyújtású motorokat 
az (1)-(5) bekezdésben említetteken kívül a 
XIII. mellékletben említett eljárással 
összhangban, rugalmas végrehajtási 

(6) A nem vasúti motorkocsik és belvízi 
hajók meghajtására használt kompressziós 
gyújtású motorokat az (1)-(5) bekezdésben 
említetteken kívül a XIII. mellékletben 
említett eljárással összhangban, rugalmas 
végrehajtási eljárással is forgalomba lehet 
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eljárással is forgalomba lehet hozni. hozni.

Or. en

Módosítás 59
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
97/68/EK irányelv
8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(6a) Ez nem érinti a tagállamoknak a 
kibocsátást csökkentő, e motoroknak a 
munkavállalók védelme érdekében a 
legkorszerűbb technika szerinti 
használatára, és e motoroknak azokon az 
érzékeny területeken történő használatára 
vonatkozó előírásait, ahol túllépik a 
környezeti levegő minőségéről és a 
Tisztább levegőt Európának elnevezésű 
programról szóló, 2008. május 21-i 
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 rögzített kibocsátási 
határértékeket, amennyiben ezek az 
előírások összhangban vannak a 
„szennyező fizet” elvvel, 
megkülönböztetéstől mentesek és 
célirányosak.
1 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.

Or. de

Indokolás

A 2006/50/EK irányelv által a finom por és nitrogén-dioxid esetében megkövetelt 
határértékek betartásához a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
intézkedéseket írjanak elő a már forgalomba hozott, de magas kibocsátással működő 
motorokra nézve a különösen érzékeny területeken (a zöldövezetekben). Ez a pontosítás 
biztosítja a szükséges rugalmasságot és megfelel a közösségi jognak. Ezt azonban tagadja a 
Bizottság illetékes Ipari Főigazgatósága, holott a közúti járművek (személygépkocsik és 
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tehergépkocsik) esetében Európában már régóta hajtanak végre hasonló intézkedéseket..

Módosítás 60
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) Az (1) bekezdést el kell hagyni;

Or. en

Indokolás

A cseremotorok mentesítése joghézagot teremt a jogszabályon belül. Egy ilyen mentesítést 
kibocsátásszabályozó eszközökkel való utólagos felszereléstől kell függővé tenni, de mivel az 
utólagos felszerelésre vonatkozó harmonizált keretrendszer nem létezik Európában, ezt a 
rendelkezést az NRMM-flotta állandó fejlesztése érdekében el kell hagyni.

Módosítás 61
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) Az (1a) bekezdésből a második 
albekezdést el kell hagyni.

Or. en
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Módosítás 62
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) Az (1a) bekezdésből a második 
albekezdést el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Mivel a legtöbb régi járműben nincs elég hely a III B szakasznak megfelelő, azonos 
teljesítményű motorok számára, annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a régi járművek III
A szakasz előtti és III A szakaszbeli motorjait a III A szakasznak megfelelő motorokra 
cseréljék, az ipar tisztább III A szakaszra jellemző kibocsátási előírások irányába lép előre, 
nem pedig a környezetszennyezőbb (III A szakasz előtti) motorokat tartja vissza, javítva ezzel 
a régebbi járművek kibocsátásait, elejét véve annak, hogy a járműveket normális életciklusuk 
lejárta előtt ki kelljen vonni a forgalomból, és végső soron megelőzve a vasútiról a közúti 
szállítási módra történő áttérést.

Módosítás 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) Az (1a) bekezdésből a második 
albekezdést el kell hagyni:

Or. en
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Módosítás 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 b, c és d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A szöveg a következő, (1b), (1c) és 
(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az eredetileg a III A szakasz 
határértékeinek meg nem felelő, vagy 
csak a III A szakasz határértékeinek 
megfelelő motorral felszerelt vasúti 
kocsikba, vonatokba vagy mozdonyokba 
beszerelendő cseremotoroknak legalább a 
III A szakaszban meghatározott 
határértékeknek meg kell felelniük. Ilyen 
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó.
(1c) A tagállamok azonban – az 
alábbiakban meghatározott eltérési eljárás 
alkalmazásával – a következő esetekben 
hagyhatják jóvá a III A szakasz 
követelményeinek meg nem felelő 
cseremotorok gyártását és beszerelését:
i. meglévő vasúti kocsi, vonat vagy 
mozdony felújítása vagy korszerűsítése, 
amennyiben a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket jelentene a 
nyomtávot, tengelynyomást, 
karosszériadizájnt vagy a többrétű 
működéshez szükséges motorellenőrző 
rendszert illetően, és ennek következtében 
veszélybe kerülne a projekt gazdasági 
életképessége;
ii. amennyiben egy vasúti kocsi, 
vonat/vasúti szerelvény vagy mozdony 
balesete, vagy motorjának végzetes hibája 
következtében a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket idézne elő, és 
következésképpen a meghibásodott vasúti 
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kocsi, vonat vagy mozdony gazdaságos 
helyreállítása lehetetlenné válna.
E motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó.
Amennyiben egy tagállam eltérést 
engedélyez, úgy hat hónapon belül 
nyomtatott és elektronikus formában egy 
olyan dokumentumot juttat el a 
Bizottsághoz és a többi tagállam 
jóváhagyó hatóságához, amely 
tartalmazza:
– az eltérés egyedi hivatkozási számát, 
ahogyan ez az adott motor címkéjén 
szerepel,
– az eltérés jellegét, ideértve a kibocsátási 
szint leírását a III A szakasz 
küszöbértékeivel összehasonlítva és az 
alkalmazandó másféle előírások részleteit,
– az eltérés engedélyezésének részletes 
indoklását, ideértve a fő műszaki 
nehézségeket, valamint azok gazdasági és 
környezetvédelmi következményeit, és a 
III A szakasz követelményeihez való 
közelítés érdekében tett tervezési 
erőfeszítések leírását, továbbá – szükség 
esetén – más járműállomány-értékelést és 
működtetői intézkedéseket is,
– az eltérés tárgyát képező motorok 
számát,
– az eltérés tárgyát képező motorok 
sorozatszámát és típusait, illetve 
gyártóinak adatait,
– azon vasúti járműszerelvények adatait, 
amelyekbe a motorokat beszerelik, 
működési területükkel együtt,
– az eltérésre irányuló kérelem indoklását 
támogató minden egyéb adatot.
(1d) Az (1a), (1b) és (1c) bekezdések 
értelmében forgalmazott motorok esetében 
a motoron található címkén fel kell 
tüntetni, vagy a kezelési kézikönyvben 
meg kell jelentetni a „CSEREMOTOR” 
feliratot.
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Or. en

Indokolás

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
more, this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of 
transportation, like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is 
to improve air quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls 
and limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should 
support the derogation request.

Módosítás 65
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a b pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 b és c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
(1b) Az eredetileg a III A szakasz 
határértékeinek meg nem felelő, vagy 
csak a III A szakasz határértékeinek 
megfelelő motorral felszerelt vasúti 
kocsikba, vonatokba vagy mozdonyokba 
beszerelendő cseremotoroknak legalább a 
III A szakaszban meghatározott 
határértékeknek meg kell felelniük. Ilyen 
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó.
(1c) Az 1a) és 1b) bekezdések értelmében 
forgalmazott motorok esetében a motoron 
található címkén fel kell tüntetni, vagy a 
kezelési kézikönyvben meg kell jelentetni 
a „CSEREMOTOR” feliratot

Or. en



AM\857770HU.doc 33/65 PE458.785v01-00

HU

Indokolás

Mivel a legtöbb régi járműben nincs elég hely a III B szakasznak megfelelő, azonos 
teljesítményű motorok számára, annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a régi járművek III
A szakasz előtti és III A szakaszbeli motorjait a III A szakasznak megfelelő motorokra 
cseréljék, az ipar tisztább III A szakaszra jellemző kibocsátási előírások irányába lép előre, 
nem pedig a környezetszennyezőbb (III A szakasz előtti) motorokat tartja vissza, javítva ezzel 
a régebbi járművek kibocsátásait, elejét véve annak, hogy a járműveket normális életciklusuk 
lejárta előtt ki kelljen vonni a forgalomból, és végső soron megelőzve a vasútiról a közúti 
szállítási módra történő áttérést.

Módosítás 66
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a c pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 d és e bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1d) A tagállamok eltérés útján az alábbi 
esetekben hagyhatják jóvá a III A szakasz 
követelményeinek meg nem felelő 
cseremotorok gyártását és beszerelését:
i. meglévő vasúti kocsi, vonat vagy 
mozdony felújítása vagy korszerűsítése, 
amennyiben a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket jelentene a 
nyomtávot, tengelynyomást, 
karosszériadizájnt vagy a többrétű 
működéshez szükséges motorellenőrző 
rendszert illetően, és ennek következtében 
veszélybe kerülne a projekt gazdasági 
életképessége;
ii. amennyiben egy vasúti kocsi, 
vonat/vasúti szerelvény vagy mozdony 
balesete, vagy motorjának végzetes hibája 
következtében a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket idézne elő, és 
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következésképpen a meghibásodott vasúti 
kocsi, vonat vagy mozdony 
költséghatékony javítása lehetetlenné 
válna. Az e bekezdés által érintett 
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó. 
Amennyiben egy tagállam eltérést 
engedélyez, úgy hat hónapon belül 
nyomtatott és elektronikus formában egy 
olyan dokumentumot juttat el a 
Bizottsághoz és a többi tagállam 
jóváhagyó hatóságához, amely 
tartalmazza:
– az eltérés egyedi hivatkozási számát, 
ahogyan ez az adott motor címkéjén 
szerepel;
– az eltérés jellegét, ideértve a kibocsátási 
szint leírását a IIIA szakasz 
küszöbértékeivel összehasonlítva és az 
alkalmazandó másféle előírások részleteit;
– az eltérés engedélyezésének részletes 
indoklását, ideértve a fő műszaki 
nehézségeket, valamint azok gazdasági és 
környezetvédelmi következményeit, és a 
III A szakasz követelményeihez való 
közelítés érdekében tett tervezési 
erőfeszítések leírását, továbbá – szükség 
esetén – más járműállomány-értékelést és 
működtetői intézkedéseket is,
– az eltérés tárgyát képező motorok 
számát,
– az eltérés tárgyát képező motorok 
sorozatszámát és típusait, illetve 
gyártóinak adatait,
– azon vasúti járműszerelvények adatait, 
amelyekbe a motorokat beszerelik, 
működési területükkel együtt;
– az eltérésre irányuló kérelem indoklását 
támogató minden egyéb adatot.
(1e) Az 1a), 1b) és 1c) bekezdés 
értelmében forgalmazott motorok esetében 
a motoron található címkén fel kell 
tüntetni, vagy a kezelési kézikönyvben 
meg kell jelentetni a „CSEREMOTOR” 
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feliratot.”

Or. en

Indokolás

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

Módosítás 67
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a b pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 b és c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1b) Az eredetileg a III A szakasz 
határértékeinek meg nem felelő, vagy 
csak a III A szakasz határértékeinek 
megfelelő motorral felszerelt vasúti 
kocsikba, vonatokba vagy mozdonyokba 
beszerelendő cseremotoroknak legalább a 
III A szakaszban meghatározott 
határértékeknek meg kell felelniük. Ilyen
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó.
(1c) Az 1a) és 1b) bekezdések értelmében 
forgalmazott motorok esetében a motoron 
található címkén fel kell tüntetni, vagy a 
kezelési kézikönyvben meg kell jelentetni 
a „CSEREMOTOR” feliratot.”

Or. en
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Indokolás

Mivel a legtöbb régi járműben nincs elég hely a III B szakasznak megfelelő, azonos 
teljesítményű motorok számára, annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a régi járművek III
A szakasz előtti és III A szakaszbeli motorjait a III A szakasznak megfelelő motorokra 
cseréljék, az ipar tisztább III A szakaszra jellemző kibocsátási előírások irányába lép előre, 
nem pedig a környezetszennyezőbb (III A szakasz előtti) motorokat tartja vissza, javítva ezzel 
a régebbi járművek kibocsátásait, elejét véve annak, hogy a járműveket normális életciklusuk 
lejárta előtt ki kelljen vonni a forgalomból, és végső soron megelőzve a vasútiról a közúti 
szállítási módra történő áttérést.

Módosítás 68
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a c pont (új)
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 d és e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ac) A cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1d) A tagállamok eltérés útján az alábbi 
esetekben hagyhatják jóvá a III A szakasz 
követelményeinek meg nem felelő 
cseremotorok gyártását és beszerelését:
i. meglévő vasúti kocsi, vonat vagy 
mozdony felújítása vagy korszerűsítése, 
amennyiben a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket jelentene a 
nyomtávot, tengelynyomást, 
karosszériadizájnt vagy a többrétű 
működéshez szükséges motorellenőrző 
rendszert illetően, és ennek következtében 
veszélybe kerülne a projekt gazdasági 
életképessége;
ii. amennyiben egy vasúti kocsi, 
vonat/vasúti szerelvény vagy mozdony 
balesete, vagy motorjának végzetes hibája 
következtében a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket idézne elő, és 
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következésképpen a meghibásodott vasúti 
kocsi, vonat vagy mozdony 
költséghatékony javítása lehetetlenné 
válna.
Az e bekezdés által érintett motorokra a 9. 
cikk (3g), (3i) pontja és (4a) pontja nem 
alkalmazandó.
Amennyiben egy tagállam eltérést 
engedélyez, úgy hat hónapon belül 
nyomtatott és elektronikus formában egy 
olyan dokumentumot juttat el a 
Bizottsághoz és a többi tagállam 
jóváhagyó hatóságához, amely 
tartalmazza:
– az eltérés egyedi hivatkozási számát, 
ahogyan ez az adott motor címkéjén 
szerepel;
– az eltérés jellegét, ideértve a kibocsátási 
szint leírását a III A szakasz 
küszöbértékeivel összehasonlítva és az 
alkalmazandó másféle előírások részleteit;
– az eltérés engedélyezésének részletes 
indoklását, ideértve a fő műszaki 
nehézségeket, valamint azok gazdasági és 
környezetvédelmi következményeit, és a 
III A szakasz követelményeihez való 
közelítés érdekében tett tervezési 
erőfeszítések leírását, továbbá – szükség 
esetén – más járműállomány-értékelést és 
működtetői intézkedéseket is,
– az eltérés tárgyát képező motorok 
számát,
– az eltérés tárgyát képező motorok 
sorozatszámát és típusait, illetve 
gyártóinak adatait,
– azon vasúti járműszerelvények adatait, 
amelyekbe a motorokat beszerelik, 
működési területükkel együtt;
– az eltérésre irányuló kérelem indoklását 
támogató minden egyéb adatot.
(1e) Az 1a), 1b) és 1c) bekezdés 
értelmében forgalmazott motorok esetében 
a motoron található címkén fel kell 
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tüntetni, vagy a kezelési kézikönyvben 
meg kell jelentetni a „CSEREMOTOR” 
feliratot.”

Or. en

Indokolás

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

Módosítás 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
97/68/EK irányelv
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok engedélyezik az I. 
melléklet 1. pontjának A.i., A.ii., A.iv. és 
A.v. alpontjában meghatározott 
motoroknak a XIII. melléklet rendelkezései 
szerinti rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalát.

(7) A tagállamok engedélyezik az I. 
melléklet 1. pontjának A.i., A.ii., A.iv. és 
A.v. alpontjában meghatározott 
motoroknak a XIII. melléklet rendelkezései 
szerinti rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalát. Az I. 
melléklet 1. szakaszában az A.iii. pontban 
meghatározott külső gyújtású motorok és 
belvízi szállításra szolgáló hajók 
meghajtására szolgáló motorok nem 
tartoznak ezen eljárás alá.
A rugalmas végrehajtási eljárás akkor 
kezdődik, amikor a motorok forgalomba 
hozatala bármely szakasz tekintetében 
kötelezővé válik és a szakasz időtartamáig, 
de legfeljebb három évig tart. A motorok 
típusjóváhagyását a vizsgált szakaszt 
közvetlenül megelőző szakasz szerint kell 
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végezni.

Or. en

Indokolás

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.

Módosítás 70
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok engedélyezik az I. 
melléklet 1. pontjának A.i., A.ii., A.iv. és 
A.v. alpontjában meghatározott 
motoroknak a XIII. melléklet rendelkezései 
szerinti rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalát.

(7) A tagállamok engedélyezik az I. 
melléklet 1. pontjának A.i., A.ii., A.iv. és 
A.v. alpontjában meghatározott 
motoroknak a XIII. melléklet rendelkezései 
szerinti rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalát. Az I. 
melléklet 1. szakaszában az A.iii. pontban 
meghatározott külső gyújtású motorok és 
belvízi szállításra szolgáló hajók 
meghajtására szolgáló motorok nem 
tartoznak ezen eljárás alá.
A rugalmas végrehajtási eljárás akkor 
kezdődik, amikor a motorok forgalomba 
hozatala bármely szakasz tekintetében 
kötelezővé válik és a szakasz időtartamáig, 
de legfeljebb három évig tart. A motorok 
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típusjóváhagyását a vizsgált szakaszt 
közvetlenül megelőző szakasz szerint kell 
végezni.

Or. en

Indokolás

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.

Módosítás 71
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok engedélyezik az I. 
melléklet 1. pontjának A.i., A.ii., A.iv. és 
A.v. alpontjában meghatározott 
motoroknak a XIII. melléklet rendelkezései 
szerinti rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalát.

(7) A tagállamok engedélyezik az I. 
melléklet 1. pontjának A.i., A.ii. és A.v. 
alpontjában meghatározott motoroknak a 
XIII. melléklet rendelkezései szerinti 
rugalmas végrehajtási eljárással történő 
forgalomba hozatalát.

A rugalmas végrehajtási eljárás keretében 
motorokat az adott szakasz alkalmazási 
időpontjától az adott szakasz végéig, de a 
szakasz kezdetétől legfeljebb három évig 
lehet forgalomba hozni. A motorok 
típusjóváhagyását az alkalmazandó 
szakaszt közvetlenül megelőző szakasz 
szerint kell végezni.

Or. en
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Módosítás 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő (8) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a 
XIII. melléklet 1.2. pontjának 
rendelkezései szerint csak a III A 
szakaszból a III B szakaszba való átmenet 
esetében alkalmazható, és 2013. december 
31-én hatályát veszti.”

Or. en

Módosítás 73
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő (8) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a 
XIII. melléklet 1.2. pontjának 
rendelkezései szerint csak a III A 
szakaszból a III B szakaszba való átmenet 
esetében alkalmazható, és 2013. december 
31-én hatályát veszti.”

Or. en
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Módosítás 74
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő (8) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a 
XIII. melléklet 1.2. pontjának 
rendelkezései szerint csak a III A 
szakaszból a III B szakaszba való átmenet 
esetében alkalmazható, és 2013. december 
31-én hatályát veszti.”

Or. en

Módosítás 75
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a 
XIII. melléklet 1.2. pontjának 
rendelkezései szerint csak a III A 
szakaszból a III B szakaszba való átmenet 
esetében alkalmazható, és 2013. december 
31-én hatályát veszti.

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a XIII. 
melléklet 1.2. pontjának rendelkezései 
szerint csak a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet esetében 
alkalmazható.

Or. en
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Módosítás 76
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a 
XIII. melléklet 1.2. pontjának 
rendelkezései szerint csak a III A 
szakaszból a III B szakaszba való átmenet 
esetében alkalmazható, és 2013. december 
31-én hatályát veszti.

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a 
XIII. melléklet 1.2. pontjának 
rendelkezései szerint csak a III A 
szakaszból a III B szakaszba való átmenet 
esetében alkalmazható, és 2013. december 
31-én hatályát veszti. E dátumot követően 
a III A szakaszból a III B szakaszba való 
átmenet tekintetében további 
rugalmasságot engedélyezni nem szabad.

Or. en

Indokolás

Mivel a motorok egyes kategóriái tekintetében nem került sor IV szakasz bevezetésére, fontos 
a rugalmassági intézkedésekre vonatkozó határidő betartása a III b szakasz valamennyi 
motorkategória / alkalmazás tekintetében történő megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében.

Módosítás 77
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új)
97/68/EK irányelv
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 13. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
Az irányelv előírásai nem érintik a 
tagállamok azon jogát, hogy a 
Szerződéssel összhangban olyan 
követelményeket határozzanak meg, 
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amelyeket az irányelvben említett gépek 
és berendezések használata során a 
munkavállalók védelme érdekében 
szükségesnek tartanak, és amelyek 
megfelelnek a legkorszerűbb technikának.

Or. de

Indokolás

A módosítás megszünteti a jelenlegi 13. cikk túlzó megfogalmazását, és kibocsátás-technikai 
szempontból összhangba hozza a 97/68/EK irányelvet a 98/24/EK irányelvvel (a veszélyes 
anyagokról szóló irányelvvel). Ez azért szükséges, mert a gyártók nem közúti mozgó gépekbe 
és járművekbe részecskeszűrők beépítése esetén a CE-jelölés megvonásával és szavatossági 
igényekkel fenyegetnek. A módosítás kiegészíti a 97/68/EK irányelv 4.1. mellékletét is..

Módosítás 78
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Mivel a Bizottságnál már folyamatban 
van a nem közúti mozgó gépekbe szánt 
motorok gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 
97/68/EK irányelv felülvizsgálatának 
előkészítése, ami annyit jelent, hogy az 
irányelv átfogóbb felülvizsgálata 2012 
előtt várható, egy esetlegesen káros 
jogszabály elfogadása helyett életképes 
lehetőség az irányelvhez kapcsolódó 
kérdések átfogóbb kezelése; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a tervbe vett 
felülvizsgálatot hozza korábbra.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy viszonylag késői szakaszban terjesztette elő a 97/68/EK irányelv 
módosításáról szóló COM(2010)362 javaslatot, mivel a Bizottság által módosítani kívánt 
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intézkedések már 2011. január 1-jétől hatályba lépnek. Mivel a Bizottság javaslata 
mindenekelőtt annak kockázatát hordozza, hogy nem kívánt precedenst teremt a 
környezetvédelmi jogszabályok és az elfogadott előírások enyhítése tekintetében, és mivel a 
teljes 97/68/EK irányelv felülvizsgálata már folyamatban van, az adott kérdésekkel átfogóbb 
módon kell – és csak így lehet – foglalkozni.

Módosítás 79
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk
A Bizottság minden évben jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Miniszterek 
Tanácsának az Euro IIIb szabványnak 
megfelelő mozdonyok kifejlesztésének 
állásáról.

Or. en

Módosítás 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – bevezető rész
97/68/EK irányelv
-

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A XIII. melléklet 1. pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

A XIII. melléklet helyébe a következő 
szöveg lép:

Or. en
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Módosítás 81
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – bevezető rész
97/68/EK irányelv
-

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A XIII. melléklet 1. pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

A XIII. melléklet helyébe a következő 
szöveg lép:

Or. en

Módosítás 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszak kivételével, az az 
eredetiberendezés-gyártó (OEM), amelyik 
igénybe kívánja venni a rugalmas 
végrehajtási eljárást, engedélyt kér 
valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előzőt 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

1.1. Az az eredetiberendezés-gyártó (OEM)
– a mozdonyok meghajtására szolgáló 
motorok kivételével –, amelyik igénybe 
kívánja venni a rugalmas végrehajtási 
eljárást, engedélyt kér az OEM 
motorgyártójának jóváhagyó hatóságától, 
hogy az OEM általi kizárólagos 
használatra motorokat lehessen 
forgalomba hozni. A IIIB szakasz 
kivételével a motorok mennyisége nem 
lépheti túl az 1.1.1. és 1.1.2. pontban 
említett motormennyiséget.

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (7) bekezdésébe kerül át az a követelmény, hogy a rugalmas végrehajtási eljárás 
alá tartozó motorok típusjóváhagyását az előző szakasz szerint kell végezni.
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Módosítás 83
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszak kivételével, az az 
eredetiberendezés-gyártó (OEM), amelyik 
igénybe kívánja venni a rugalmas 
végrehajtási eljárást, engedélyt kér 
valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előzőt 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

1.1. Az 1.2. pont sérelme nélkül az az 
eredetiberendezés-gyártó (OEM) – a 
mozdonyok meghajtására szolgáló 
motorok kivételével –, amelyik igénybe 
kívánja venni a rugalmas végrehajtási 
eljárást, engedélyt kér az OEM 
motorgyártójának jóváhagyó hatóságától, 
hogy az OEM általi kizárólagos 
használatra motorokat lehessen 
forgalomba hozni. A IIIB szakasz 
kivételével a motorok mennyisége nem 
lépheti túl az 1.1.1. és 1.1.2. pontban 
említett motormennyiséget.

Or. en

Módosítás 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (a legutóbbi öt 
év átlagaként számolt) éves forgalmazási 
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átlagaként számolt) éves értékesítésének 
20 %-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban 
berendezéseket forgalmaz.

mennyiség 20 %-át. Ha az 
eredetiberendezés-gyártó öt évnél rövidebb 
ideje forgalmaz berendezéseket, akkor az 
átlagot azon időtartam alapján kell 
kiszámolni, amióta az eredetiberendezés-
gyártó berendezéseket forgalmaz.

Or. en

Módosítás 85
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés
átlagaként számolt) éves értékesítésének 
20 %-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban 
berendezéseket forgalmaz.

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (a legutóbbi öt 
év átlagaként számolt) éves forgalmazási 
mennyiség 20 %-át. Ha az 
eredetiberendezés-gyártó öt évnél rövidebb 
ideje forgalmaz berendezéseket, akkor az 
átlagot azon időtartam alapján kell 
kiszámolni, amióta az eredetiberendezés-
gyártó berendezéseket forgalmaz.

Or. en

Módosítás 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.1.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.2. Az 1.1.1. pont választható 
alternatívájaként – a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt
motorok kivételével – az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
motorbeszállítói számára, hogy 
meghatározott számú motort rugalmas 
végrehajtási eljárással hozhassanak 
forgalomba. Az egyes motorkategóriákban 
a motorok száma nem haladhatja meg az 
alábbi értékeket:

1.1.2. Az 1.1.1. pont választható 
alternatívájaként – a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt
motorok kivételével – az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
az eredetiberendezés-gyártó motorgyártói 
számára, hogy meghatározott számú motort 
az eredetiberendezés-gyártó általi 
kizárólagos használatra hozhassanak 
forgalomba. Az egyes motorkategóriákban 
a motorok száma nem haladhatja meg az 
alábbi értékeket:

Or. en

Módosítás 87
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.2. Az 1.1.1. pont választható 
alternatívájaként – a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt
motorok kivételével – az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
motorbeszállítói számára, hogy 
meghatározott számú motort rugalmas 
végrehajtási eljárással hozhassanak 
forgalomba. Az egyes motorkategóriákban 
a motorok száma nem haladhatja meg az 
alábbi értékeket:

1.1.2. Az 1.1.1. pont választható 
alternatívájaként – a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt
motorok kivételével – az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
az eredetiberendezés-gyártó motorgyártói 
számára, hogy meghatározott számú motort 
az eredetiberendezés-gyártó általi 
kizárólagos használatra hozhassanak 
forgalomba. Az egyes motorkategóriákban 
a motorok száma nem haladhatja meg az 
alábbi értékeket:

Or. en
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Módosítás 88
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.1.2 pont – táblázat – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Motorkategória A motor teljesítménytartománya

Or. en

Módosítás 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III A és a III B szakasz közötti átmeneti 
időszakban – a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt motorok 
kivételével – az az eredetiberendezés-
gyártó, amelyik igénybe kívánja venni a 
rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt 
kér valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.2.1. és 1.2.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előző 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

Az 1.1. ponttól eltérve a III B szakaszban, 
de annak kezdetétől számítva legfeljebb 
három évig – a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt motorok 
kivételével – az az eredetiberendezés-
gyártó, amelyik igénybe kívánja venni a 
rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt 
kér az eredetiberendezés-gyártó
motorgyártójának jóváhagyó hatóságától, 
hogy az eredetiberendezés-gyártó általi 
kizárólagos használatra szánt motorokat 
lehessen forgalomba hozni. A motorok 
mennyisége nem lépheti túl az 1.2.1. és 
1.2.2. pontban említett motormennyiséget.

Or. en
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Módosítás 90
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III A és a III B szakasz közötti átmeneti
időszakban – a vasúti motorkocsik és 
mozdonyok meghajtására használt motorok 
kivételével – az az eredetiberendezés-
gyártó, amelyik igénybe kívánja venni a 
rugalmas végrehajtási eljárást, engedélyt 
kér valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.2.1. és 1.2.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előző 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

1.2. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszakban – a vasúti 
motorkocsik és mozdonyok meghajtására 
használt motorok kivételével – az az 
eredetiberendezés-gyártó, amelyik igénybe 
kívánja venni a rugalmas végrehajtási 
eljárást, engedélyt kér valamely jóváhagyó 
hatóságtól, hogy motorbeszállítójától 
megvásárolhassa azt az 1.2.1. vagy 1.2.2. 
pontban említett motormennyiséget, amely 
nem felel meg az éppen alkalmazandó 
kibocsátási határértékeknek, hanem csak az 
előző kibocsátásihatárérték-szakasznak.

Or. en

Módosítás 91
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszakban – a vasúti 
motorkocsik és mozdonyok meghajtására 
használt motorok kivételével – az az 
eredetiberendezés-gyártó, amelyik igénybe 
kívánja venni a rugalmas végrehajtási 
eljárást, engedélyt kér valamely jóváhagyó 
hatóságtól, hogy motorbeszállítójától 
megvásárolhassa azt az 1.2.1. és 1.2.2. 
pontban említett motormennyiséget, amely 

1.2. A III B szakaszban – a vasúti 
motorkocsik és mozdonyok meghajtására 
használt motorok kivételével – az az 
eredetiberendezés-gyártó, amelyik igénybe 
kívánja venni a rugalmas végrehajtási 
eljárást, engedélyt kér az 
eredetiberendezés-gyártó
motorgyártójának jóváhagyó hatóságától, 
hogy az eredetiberendezés-gyártó általi 
kizárólagos használatra szánt motorokat 
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nem felel meg az éppen alkalmazandó 
kibocsátási határértékeknek, hanem csak 
az előző kibocsátásihatárérték-
szakasznak.

lehessen forgalomba hozni. A motorok 
mennyisége nem lépheti túl az 1.2.1. és 
1.2.2. pontban említett motormennyiséget. 
A motoroknak meg kell felelniük a 10. 
cikk (7) bekezdése követelményeinek.

Or. en

Módosítás 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés
átlagaként számolt) éves értékesítésének
50 %-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban
berendezéseket forgalmaz.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (a legutóbbi öt 
év átlagaként számolt) éves forgalmazási 
mennyiség 50 %-át. Ha az 
eredetiberendezés-gyártó öt évnél rövidebb 
ideje forgalmaz berendezéseket, akkor az 
átlagot azon időtartam alapján kell 
kiszámolni, amióta az eredetiberendezés-
gyártó berendezéseket forgalmaz.

Or. en

Módosítás 93
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2.1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés
átlagaként számolt) éves értékesítésének
50 %-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban
berendezéseket forgalmaz.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (a legutóbbi öt 
év átlagaként számolt) éves forgalmazási 
mennyiség 50 %-át. Ha az 
eredetiberendezés-gyártó öt évnél rövidebb 
ideje forgalmaz berendezéseket, akkor az 
átlagot azon időtartam alapján kell 
kiszámolni, amióta az eredetiberendezés-
gyártó berendezéseket forgalmaz.

Or. en

Módosítás 94
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés 
átlagaként számolt) éves értékesítésének 
50 %-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban 
berendezéseket forgalmaz.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés 
átlagaként számolt) éves értékesítésének 40
%-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban 
berendezéseket forgalmaz.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás kompromisszumra törekszik az Európai Unió képviselőcsoportjainak 
álláspontjai és a Bizottság javaslata között.

Módosítás 95
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés 
átlagaként számolt) éves értékesítésének 
50 %-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban 
berendezéseket forgalmaz.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg az 
eredetiberendezés-gyártónak az adott 
kategóriába tartozó motorral felszerelt 
berendezéseiből teljesített (az EU piacán a 
legutóbbi öt évben történt értékesítés 
átlagaként számolt) éves értékesítésének 20
%-át. Ha az eredetiberendezés-gyártó az 
EU-ban öt évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban 
berendezéseket forgalmaz.

Or. en

Módosítás 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. Az 1.2.1. pont választható 1.2.2. Az 1.2.1. pont választható 
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alternatívájaként az eredetiberendezés-gyártó 
engedélyt kérhet motorbeszállítói számára, 
hogy meghatározott számú motort rugalmas 
végrehajtási eljárással hozhassanak forgalomba.
Az egyes motorkategóriákban a motorok 
száma nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket:

alternatívájaként az eredetiberendezésgyártó 
engedélyt kérhet az eredetiberendezés-gyártó
motorgyártói számára, hogy meghatározott 
számú motort rugalmas végrehajtási eljárással 
hozhassanak forgalomba az eredetiberendezés-
gyártó általi kizárólagos használatra. Az 
egyes motorkategóriákban a motorok 
száma nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket:

Or. en

Módosítás 97
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. Az 1.2.1. pont választható 
alternatívájaként az eredetiberendezés-gyártó 
engedélyt kérhet motorbeszállítói számára, 
hogy meghatározott számú motort rugalmas 
végrehajtási eljárással hozhassanak forgalomba.
Az egyes motorkategóriákban a motorok 
száma nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket:

1.2.2. Az 1.2.1. pont választható 
alternatívájaként az eredetiberendezésgyártó 
engedélyt kérhet az eredetiberendezés-gyártó
motorgyártói számára, hogy meghatározott 
számú motort rugalmas végrehajtási eljárással 
hozhassanak forgalomba az eredetiberendezés-
gyártó általi kizárólagos használatra. Az 
egyes motorkategóriákban a motorok 
száma nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket:

Or. en

Módosítás 98
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.2.2 pont – táblázat – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Motorkategória Motorteljesítmény-tartomány

Or. en

Módosítás 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúti motorkocsik meghajtására 
használt motorok tekintetében az 1.1.1. 
pontban meghatározott rugalmas 
végrehajtási eljárást a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszaktól 
kezdődően kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény már szerepel a XIII. melléklet 1.1.1. pontjában.

Módosítás 100
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúti motorkocsik meghajtására 
használt motorok tekintetében az 1.1.1. 
pontban meghatározott rugalmas 

törölve
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végrehajtási eljárást a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszaktól 
kezdődően kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény már szerepel a XIII. melléklet 1.1. pontjában.

Módosítás 101
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vasúti motorkocsik meghajtására 
használt motorok tekintetében az 1.1.1. 
pontban meghatározott rugalmas 
végrehajtási eljárást a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszaktól 
kezdődően kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében az eredetiberendezés-
gyártó engedélyt kérhet motorgyártói számára 
legfeljebb 12 motornak az 
eredetiberendezés-gyártó általi kizárólagos 
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történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

használatára történő forgalomba hozatalára.

Or. en

Módosítás 103
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében az eredetiberendezés-
gyártó engedélyt kérhet motorgyártói számára 
legfeljebb 12 motornak az 
eredetiberendezés-gyártó általi kizárólagos 
használatára történő forgalomba hozatalára.

Or. en

Módosítás 104
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 10 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára. Az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
motorbeszállítói számára az olyan 
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mozdonyokba történő beszerelésre szánt 
további 10 motor gyártására is, amelyek 
megfelelnek a 2008/57/EK irányelv 17. 
cikke (3) bekezdésének megfelelően 
bejelentett nemzeti műszaki szabályokban 
meghatározott GERT 8073. szabvány 2. 
kiadásában említett űrszelvény-
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 105
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 20 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára. Az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
motorbeszállítói számára az olyan 
mozdonyokba történő beszerelésre szánt 
további 20 motor gyártására is, amelyek 
megfelelnek a 2008/57/EK irányelv 17. 
cikke (3) bekezdésének megfelelően 
bejelentett nemzeti műszaki szabályokban 
meghatározott GERT 8073. szabvány 2. 
kiadásában említett űrszelvény-
követelményeknek, és amelyek az Egyesült 
Királyság nemzeti hálózatán történő 
üzemelésre biztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkeznek vagy erre jogosultak.

Or. en
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Módosítás 106
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 20 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára. Az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
motorbeszállítói számára az olyan 
mozdonyokba történő beszerelésre szánt 
további 20 motor gyártására is, amelyek 
megfelelnek a 2008/57/EK irányelv 17. 
cikke (3) bekezdésének megfelelően 
bejelentett nemzeti műszaki szabályokban 
meghatározott GERT 8073. szabvány 2. 
kiadásában említett űrszelvény-
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Mozdonyokba nem lehet egy III B szakasz szerinti motort sem beszerelni. A kisebb mozdonyok 
esetében a műszaki nehézségek még jelentősebbek, ezért ezek tekintetében további 
rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás 107
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 20 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára. Az 
eredetiberendezés-gyártó engedélyt kérhet 
motorbeszállítói számára az olyan
mozdonyokba történő beszerelésre szánt 
további 10 motor gyártására is, amelyek 
megfelelnek a 2008/57/EK irányelv 17. 
cikke (3) bekezdésének megfelelően 
bejelentett nemzeti műszaki szabályokban 
meghatározott GERT 8073. szabvány 2. 
kiadásában említett űrszelvény-
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 108
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 25
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

Or. de
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Módosítás 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4 A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

1.4 A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 40 
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

Or. es

Indokolás

A mozdonyok tervezése beruházásigényes és a technológiai tökéletesség eléréséhez 
meghatározott időre van szükség. Mivel a vasúti szállításból származó kibocsátások 
lényegesen alacsonyabbak, mint más szállítási módok esetében, ajánlatosnak tűnik növelni az 
átmeneti időszak alatt értékesíthető motorok számát, hogy az ne korlátozza sem a 
rendelkezésre álló kínálatot, ami nem kívánt módon befolyásolná a vasút fejlődését, sem a 
szabad versenyt.

Módosítás 110
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 8 
motor rugalmas végrehajtási eljárással
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára, 
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engedélyt motorbeszállítója számára. amennyiben műszaki okból nem lehet a 
III B szakasz határértékeit teljesíteni.

Or. en

Módosítás 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1,5 pont - introductory part

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5. A jóváhagyó hatósághoz intézett 
kérelmében az eredetiberendezés-gyártó 
feltünteti a következő információkat:

1.5. A jóváhagyó hatósághoz intézett 
kérelemben az eredetiberendezés-gyártó 
feltünteti a következő információkat:

Or. en

Módosítás 112
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 szakasz – 1.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5. A jóváhagyó hatósághoz intézett 
kérelmében az eredetiberendezés-gyártó 
feltünteti a következő információkat:

1.5. A jóváhagyó hatósághoz intézett 
kérelemben az eredetiberendezés-gyártó 
feltünteti a következő információkat:

Or. en

Módosítás 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
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97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A MOTORGYÁRTÓ 
INTÉZKEDÉSEI
2.1. A motorgyártó az e melléklet 1. és 3. 
szakasza szerint megadott engedély alá 
tartozó rugalmas végrehajtási eljárás
alapján hozhat forgalomba motorokat.
2.2. A motorgyártónak az ilyen 
motorokra a következő szöveggel ellátott 
táblát kell elhelyeznie: „Az I. melléklet 3. 
szakasza követelményeinek megfelelően a 
rugalmas végrehajtási eljárás alapján 
forgalomba hozott motor”.

Or. en

Módosítás 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁG 
INTÉZKEDÉSEI
3.1. A jóváhagyó hatóságnak értékelnie 
kell a rugalmas végrehajtási eljárásra
irányuló kérelem és a mellékelt 
dokumentumok tartalmát. Ez alapján 
értesítik az eredetiberendezés-gyártót 
azon döntésükről, hogy a kért rugalmas 
végrehajtási eljárás igénybevételét 
engedélyezi vagy sem.

Or. en
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