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Amendement 17
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie,

Or. en

Motivering

De uitbreiding van de flexibiliteitsbepalingen van de NRMM-richtlijn zou het halen van de 
EU-luchtkwaliteitsstreefcijfers in de lidstaten ernstig in gevaar brengen. Het voorstel is in 
tegenspraak met de eigen verklaarde doelstellingen van de Commissie, en het EP roept op tot 
een meer op de bron gerichte luchtkwaliteitswetgeving. Bovendien zou het verwateren van de 
bestaande wetgeving een zeer gevaarlijk precedent scheppen waar het gaat om andere EU-
wetgeving op het gebied van emissiegrenswaarden.

Amendement 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
-

Ontwerpwetgevingsresolutie Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie,

Or. en

Amendement 19
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
-
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Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie,

Or. en

Amendement 20
Bairbre de Brún

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 97/68/EG heeft betrekking op 
uitlaatemissies van motoren die worden 
gemonteerd in niet voor de weg bestemde 
mobiele machines. De huidige 
emissiegrenzen van fase III A die van 
toepassing zijn op de typegoedkeuring van 
de meeste motoren met 
compressieontsteking, zullen worden 
vervangen door de strengere grenzen van 
fase III B. Deze grenzen zijn vanaf 
1 januari 2010 van toepassing op de 
typegoedkeuring en vanaf 1 januari 2011 
op het in de handel brengen van deze 
motoren.

(1) Richtlijn 97/68/EG heeft betrekking op 
uitlaatemissies en emissiegrenzen van 
luchtverontreinigende stoffen van motoren 
die worden gemonteerd in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines, en heeft 
tegelijkertijd als doel de volksgezondheid 
en het milieu te beschermen. De huidige
emissiegrenzen van fase III A die van 
toepassing zijn op de typegoedkeuring van 
de meeste motoren met 
compressieontsteking, zullen worden 
vervangen door de strengere grenzen van 
fase III B. Deze grenzen zijn vanaf 
1 januari 2010 van toepassing op de 
typegoedkeuring en vanaf 1 januari 2011 
op het in de handel brengen van deze 
motoren.

Or. en

Motivering

Teneinde aan te sluiten bij artikel 1 van Richtlijn 97/68/EG, die als doel stelt de wetgevingen 
van de lidstaten inzake emissienormen en typegoedkeuringsprocedures voor motoren die 
worden ingebouwd in niet voor de weg bestemde mobiele machines onderling aan te passen, 
bijdraagt tot de goede werking van de interne markt en tegelijkertijd de volksgezondheid en 
het milieu beschermt.
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Amendement 21
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De herziening van Richtlijn 
97/68/EG is momenteel bij de Commissie 
in behandeling overeenkomstig de 
aanbevelingen die zijn gedaan in artikel 2 
van Richtlijn 2004/24/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. Willen 
zij effectief zijn, dan moeten de 
maatregelen waarin deze richtlijn voorziet 
echter in werking treden op het moment 
dat fase III B van toepassing wordt.

Or. en

Amendement 22
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Bij de volgende herziening van 
Richtlijn 97/68/EG moet de Commissie 
een voorstel doen voor de vaststelling van 
een nieuwe emissiefase – fase V – die 
moet aansluiten bij de eisen van de Euro 
VI-normen voor zware bedrijfsvoertuigen;

Or. en

Motivering

Het is van belang zo snel mogelijk nieuwe grenswaarden vast te stellen – bij de volgende 
herziening van Richtlijn 97/68/EG - om de bedrijfstak de nodige tijd te geven voor de 
technische implementatie van de nieuwe eisen. Vergeleken met de fase IV-waarden die nu al 
zijn bepaald voor aandrijfmotoren, zal de aansluiting bij Euro VI-grenswaarden zorgen voor 
een verdere verlaging van de emissies van deeltjes door de invoering van een strengere PM-
grenswaarde (deeltjesmassa) en een PN-grenswaarde (deeltjesaantal).
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Amendement 23
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Bij de komende herziening van 
Richtlijn 97/68/EG moeten voor alle 
motorcategorieën nieuwe eisen voor de 
vermindering van deeltjes, te weten een 
deeltjesaantal (PN)-grenswaarde, worden 
ingevoerd teneinde een doeltreffende 
vermindering van de ultrafijne deeltjes te 
bewerkstelligen;

Or. en

Motivering

Daar ultrafijne deeltjes nagenoeg gewichtloos zijn, biedt de huidige, op PM-
massagrenswaarden gebaseerde aanpak geen afdoende oplossing waar het gaat om de 
emissie van ultrafijne deeltjesfracties, die buitengewoon gevaarlijk zijn voor de 
volksgezondheid en ook een aanzienlijk klimaateffect kunnen hebben (met name 
zwartekoolstofdeeltjes). De vaststelling van een deeltjesaantal (PN)-grenswaarde waarborgt 
de snelle invoering van de beste beschikbare technologie voor de doeltreffende aanpak van de 
deeltjesemissies.

Amendement 24
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Onder auspiciën van de 
UNECE vindt er momenteel overleg 
plaats over geharmoniseerde eisen voor 
verbeterde emissiebeheerinrichtingen. Op 
die grondslag moet de Commissie bij de 
toekomstige herziening van Richtlijn 
97/68/EG een alomvattende aanpak 
formuleren ter bevordering van het 
plaatsen van verbeterde 
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nabehandelingssystemen op het bestaande 
NRMM-park.

Or. en

Motivering

Uitrusting van de bestaande machines met de modernste emissiebeheerinrichtingen is een 
belangrijke maatregel voor de snelle vermindering van het milieueffect van de NRMM-sector 
als geheel.

Amendement 25
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Richtlijn 98/24/EG stelt vast dat het 
roet dat dieselmotoren uitstoten 
kankerverwekkend is. Activiteiten en 
procedures waarbij werknemers aan de 
emissies van dieselmotoren worden 
blootgesteld, moeten met de beste 
beschikbare technieken tot een minimum 
worden beperkt. Met name op 
bouwplaatsen staan arbeiders constant 
bloot aan dit soort emissies van 
bouwmachines en daarom moeten zij zo 
doeltreffend mogelijk worden beschermd.  

Or. de

Motivering

Dit amendement is een precisering van het amendement van de rapporteur en legt het 
verband met de richtlijn gevaarlijke stoffen, wat al veel eerder had moeten gebeuren.

Amendement 26
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In het licht van de ervaring, 
wetenschappelijke kennis en beschikbare 
technologie, zouden volgende nieuwe 
maatregelen moeten worden genomen:
a) Door de lange gebruiksduur zullen de
hoge emissies van mobiele machines en 
toestellen die al in de handel zijn 
gebracht, nog geruime tijd een gevaar 
voor de gezondheid en het milieu blijven 
vormen. Er zou in de Unie zo snel 
mogelijk een uniform procedé tot stand 
moeten worden gebracht waarmee deze 
machines achteraf kunnen worden 
uitgerust.
b) Ultrafijne deeltjes ontstaan bij 
verbranding bij hoge temperatuur. Bij 
gravimetrische metingen wordt niet naar 
behoren rekening gehouden met deze 
"gewichtloze" nanodeeltjes (PM 0,1). 
Wegens hun toxicologisch belang voor de 
menselijke gezondheid zijn echter een 
grenswaarde en een geschikte 
meetprocedure vastgelegd in de 
communautaire regelgeving met 
betrekking tot de emissies van zware 
bedrijfsvoertuigen (Euro VI in artikel 12 
van Verordening (EG) nr. 595/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2009 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen en 
motoren met betrekking tot emissies van 
zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie1) en lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro VI 
in Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2007 betreffende de typegoedkeuring 
van motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en 
de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie2). Ook voor 
mobiele machines en toestellen zouden 
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een grenswaarde en meetprocedure 
moeten worden ingevoerd.
c) Bij mobiele toestellen en voertuigen zou 
periodiek moeten worden gecontroleerd of 
hun feitelijke emissie ook daadwerkelijk 
overeenstemt met de bij de toelating 
vermelde waarden. De totstandbrenging 
van meetprocedures en testcycli die door 
de instanties van de lidstaten op 
eenvoudige en gedecentraliseerde wijze 
kunnen worden toegepast, zou een 
enorme bijdrage leveren aan de 
gezondheid en het milieu. 
1 PB. L 188 van 18.7.2009, blz. 1.
2 PB. L 171 van 29.6.2007, blz. 1.

Or. de

Motivering

Voor het milieu en de gezondheid is niet alleen de invoering van nieuwe emissienormen van 
belang, maar ook de verbetering van reeds in de handel gebrachte machines en voertuigen 
om hun emissies te reduceren. Het achteraf monteren van systemen om uitlaatgassen te 
behandelen, met name dieselpartikelfilters, wordt vooral in Zwitserland toegepast, en heeft 
daar zijn waarde bewezen. Het is zelfs mogelijk om door middel van systemen die achteraf 
worden gemonteerd te verzekeren dat een nieuwe grenswaarde voor het aantal deeltjes wordt 
gehaald.

Amendement 27
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De overgang naar fase III B omvat een 
abrupte verandering van technologie, 
hetgeen aanzienlijke uitvoeringskosten met 
zich meebrengt voor het herontwerpen van 
de motoren en voor het ontwikkelen van 
geavanceerde technische oplossingen. De
overgang vindt plaats op een moment 
waarop de bedrijfstak zich in zware 
economische moeilijkheden bevindt.

(2) De overgang naar fase III B omvat een 
abrupte verandering van technologie, 
hetgeen aanzienlijke uitvoeringskosten met 
zich meebrengt voor het herontwerpen van 
de motoren en voor het ontwikkelen van 
geavanceerde technische oplossingen. De
economische gespannen situatie in met 
name deze bedrijfstak vereist 
noodzakelijke maatregelen.
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Or. de

Amendement 28
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De overgang naar fase III B omvat 
een abrupte verandering van technologie, 
hetgeen aanzienlijke uitvoeringskosten met 
zich meebrengt voor het herontwerpen van 
de motoren en voor het ontwikkelen van 
geavanceerde technische oplossingen. De 
overgang vindt plaats op een moment 
waarop de bedrijfstak zich in zware 
economische moeilijkheden bevindt.

(2) De ontwikkeling van fase III B-
motoren omvat een abrupte verandering in 
technologie, hetgeen aanzienlijke 
uitvoeringskosten met zich meebrengt voor 
het herontwerpen van motoren en voor het 
ontwikkelen van geavanceerde technische 
oplossingen. Bovendien leidt de inbouw 
van deze motoren in machines tot 
substantiële modificaties van die 
machines.
Al deze technische werkzaamheden 
vinden plaats op een moment waarop de 
gehele bedrijfstak zich nog steeds in zware 
economische moeilijkheden bevindt in de 
nasleep van een neergang zonder weerga.

Or. en

Motivering

Fase III B is technisch gezien de meest veeleisende fase voor zowel fabrikanten van motoren 
als fabrikanten van machines waarin deze motoren worden ingebouwd. Deze fase volgt op 
een periode van uitzonderlijke recessie die een zware klap heeft toegebracht aan de gehele 
bedrijfstak, waarvan sommige sectoren die onder het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen, een daling in de verkoop van 30% tot 70% te verwerken hebben gekregen.

Amendement 29
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De overgang naar fase III B omvat een (2) De overgang naar fase III B omvat een 
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abrupte verandering van technologie, 
hetgeen aanzienlijke uitvoeringskosten met 
zich meebrengt voor het herontwerpen van 
de motoren en voor het ontwikkelen van 
geavanceerde technische oplossingen. De 
overgang vindt plaats op een moment 
waarop de bedrijfstak zich in zware
economische moeilijkheden bevindt.

abrupte verandering van technologie, 
hetgeen aanzienlijke uitvoeringskosten met 
zich meebrengt voor het herontwerpen van 
de motoren en voor het ontwikkelen van 
geavanceerde technische oplossingen. Een 
wereldwijde financiële en economische 
crisis mag niet als argument dienen om 
milieunormen af te zwakken. 
Investeringen in milieuvriendelijke 
technologieën zijn belangrijk voor de 
bevordering van groei, werkgelegenheid 
en gezondheidsbeveiliging in de toekomst.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft in het huidige debat gesuggereerd dat de wereldwijde financiële en 
economische crisis uiterst nadelig heeft uitgepakt voor de sector die niet voor de weg 
bestemde mobiele machines produceert. Ondanks de problematiek waarmee de bedrijven in 
kwestie momenteel kampen, moet nogmaals worden benadrukt dat de crisis niet als argument 
mag dienen om milieunormen af te zwakken. Investeringen in groene technologieën fungeren 
juist als motor voor toekomstige groei en werkgelegenheid in Europa en vormen juist een 
belangrijke factor in de gezondheidsbeveiliging.

Amendement 30
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Flexibiliteit geeft fabrikanten van 
uitrusting meer tijd om hun machines 
zodanig aan te passen dat ze geschikt zijn 
voor de nieuwe motoren.

Or. en

Motivering

Hoewel de richtlijn van toepassing is op fabrikanten van motoren, heeft zij ook rechtstreeks 
gevolgen voor fabrikanten van uitrusting waarin die motoren worden gebruikt. De richtlijn 
voorziet weliswaar alleen in termijnen voor het in de handel brengen van motoren, maar 
flexibiliteit betrachten geeft fabrikanten van uitrusting meer tijd om de nodige aanpassingen 
aan te brengen teneinde die uitrusting geschikt te maken voor die motoren. Fabrikanten van 
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uitrusting zijn zelf verantwoordelijk voor verzoeken om en follow-up van flexibiliteit.

Amendement 31
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 2, onder b), van Richtlijn 
2004/26/EG bepaalt dat zal worden 
nagegaan of er extra flexibiliteit nodig is.

(4) Artikel 2, onder b), van Richtlijn 
2004/26/EG bepaalt dat zal worden 
nagegaan of er extra flexibiliteit nodig is,
los van de lopende, algehele evaluatie van 
Richtlijn 97/68/EG door de Europese 
Commissie.

Or. en

Motivering

Het moet helder zijn dat extra flexibiliteit voorziet in een onmiddellijke, concrete behoefte, 
wat mogelijk is op basis van artikel 2, onder b), van Richtlijn 2004/26/EG. Dit neemt niet weg 
dat de lopende evaluatie van Richtlijn 97/68/EG zich tot een veel breder terrein uitstrekt en 
gericht is op de beoordeling, en vervolgens herziening, van het kader in zijn totaliteit.

Amendement 32
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De verkoop heeft tijdens de crisis 
een significante daling te zien gegeven en 
daarmee de feitelijke waarde van het 
huidige flexibiliteitsniveau nadelig 
beïnvloed, met name voor 
motorcategorieën die vanaf 2012 en 2013 
moeten voldoen aan fase III B.

Or. en

Motivering

Fase III B zal op 1 januari 2012 ingaan voor motoren van 56-130 kW, en op 1 januari 2013 
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voor motoren van 37-56 kW. Daar de referentieperiode van vijf jaar ook jaren met een zeer 
lage omzet zal omvatten, is het aantal motoren dat feitelijk in het kader van de flexibele 
regeling in de handel kan worden gebracht, beduidend lager dan het geval zou zijn geweest 
onder normale marktomstandigheden.

Amendement 33
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A 
naar fase III B moet het percentage van 
het aantal motoren bestemd voor een 
andere toepassing dan de voortstuwing 
van motortreinstellen en locomotieven die 
in het kader van de flexibele regeling in 
de handel worden gebracht, worden 
verhoogd van 20% tot 50% van de per 
jaar door de fabrikant van uitrusting 
verkochte uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A 
naar fase III B moet het percentage van het 
aantal motoren bestemd voor een andere 
toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven die in 
het kader van de flexibele regeling in de 

(5) Tijdens fase III B moet het percentage 
van het aantal motoren bestemd voor een 
andere toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen, locomotieven en 
binnenschepen die in het kader van de 
flexibele regeling in de handel worden 
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handel worden gebracht, worden verhoogd 
van 20% tot 50% van de per jaar door de 
fabrikant van uitrusting verkochte 
uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

gebracht, 50% zijn van de per jaar door de 
fabrikant van uitrusting in de handel 
gebrachte hoeveelheid van de uitrusting 
met motoren uit die categorie. Het -
optionele - vaste aantal motoren dat in het 
kader van de flexibele regeling in de 
handel mag worden gebracht, moet 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering in de richtlijn verwijst naar de overgang van de ene naar de 
andere fase: in werkelijkheid bestaat die periode niet, daar een fase, zonder overgang, meteen 
overloopt in de volgende fase. Flexibele regelingen zijn van toepassing tijdens een bepaalde 
fase en de formulering in de richtlijn is hierop aangepast in alle volgende amendementen.

Amendement 35
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A 
naar fase III B moet het percentage van het 
aantal motoren bestemd voor een andere 
toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven die in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel worden gebracht, worden verhoogd 
van 20% tot 50% van de per jaar door de 
fabrikant van uitrusting verkochte 
uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

(5) Tijdens fase III B moet het percentage 
van het aantal motoren bestemd voor een 
andere toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven die in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel worden gebracht, 50% zijn van de 
per jaar door de fabrikant van uitrusting in
de handel gebrachte hoeveelheid van de 
uitrusting met motoren uit die categorie. 
Het - optionele - vaste aantal motoren dat 
in het kader van de flexibele regeling in de 
handel mag worden gebracht, moet 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Or. en
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Motivering

De oorspronkelijke formulering in de richtlijn verwijst naar de overgang van de ene naar de 
andere fase: in werkelijkheid bestaat die periode niet, daar een fase, zonder overgang, meteen 
overloopt in de volgende fase. Flexibele regelingen zijn van toepassing tijdens een bepaalde 
fase en de formulering in de richtlijn is hierop aangepast in alle volgende amendementen.

Amendement 36
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A naar 
fase III B moet het percentage van het 
aantal motoren bestemd voor een andere 
toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven die in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel worden gebracht, worden verhoogd 
van 20% tot 50% van de per jaar door de 
fabrikant van uitrusting verkochte 
uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

(5) Tijdens de overgang van fase III A naar 
fase III B moet het percentage van het 
aantal motoren bestemd voor een andere 
toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven die in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel worden gebracht, worden verhoogd 
van 20% tot 40% van de per jaar door de 
fabrikant van uitrusting verkochte 
uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een compromis beoogd tussen de standpunten van de fracties in 
het Europees Parlement en het Commissievoorstel.

Amendement 37
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de overgang van fase III A naar (5) Tijdens de overgang van fase III A naar 
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fase III B moet het percentage van het 
aantal motoren bestemd voor een andere 
toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven die in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel worden gebracht, worden verhoogd 
van 20% tot 50% van de per jaar door de 
fabrikant van uitrusting verkochte 
uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet dienovereenkomstig 
worden aangepast.

fase III B moet het percentage van het 
aantal motoren bestemd voor een andere 
toepassing dan de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven die in 
het kader van de flexibele regeling in de 
handel worden gebracht, worden verhoogd 
van 20% tot 50% van de per jaar door de 
fabrikant van uitrusting verkochte 
uitrusting met motoren uit die 
motorcategorie. Het maximumaantal 
motoren dat in het kader van de flexibele 
regeling in de handel mag worden 
gebracht, moet in overeenstemming zijn 
met punt 1.2.2. van Bijlage XIII.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De regels voor de flexibele regeling 
moeten worden aangepast, zodat de
toepassing van die regeling wordt 
uitgebreid tot motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en 
locomotieven.

(6) De regels voor de flexibele regeling 
moeten worden aangepast, zodat 
toepassing ervan wordt uitgebreid tot 
motoren bestemd voor de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven.

Or. en

Amendement 39
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De regels voor de flexibele regeling (6) De regels voor de flexibele regeling 
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moeten worden aangepast, zodat de
toepassing van die regeling wordt 
uitgebreid tot motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en 
locomotieven.

moeten worden aangepast, zodat 
toepassing ervan wordt uitgebreid tot 
motoren bestemd voor de voortstuwing van 
motortreinstellen en locomotieven.

Or. en

Amendement 40
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De regels voor de flexibele regeling 
moeten worden aangepast, zodat de 
toepassing van die regeling wordt 
uitgebreid tot motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en
locomotieven.

(6) De regels voor de flexibele regeling 
moeten worden aangepast, zodat de 
toepassing van die regeling voor een strikt 
afgebakende periode wordt uitgebreid tot 
motoren bestemd voor de voortstuwing van 
locomotieven

Or. en

Amendement 41
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Verbetering van de luchtkwaliteit is 
dringend geboden in tal van lidstaten, 
hetgeen in sommige van hen een 
doortastender optreden vereist om te 
voldoen aan Richtlijn 2008/50/EG, de 
luchtkwaliteitsrichtlijn. Het aanpakken 
van emissies bij de bron, waaronder het 
terugdringen van de emissies van de 
NRMM-sector, is essentieel om deze 
doelen te halen.
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Or. en

Amendement 42
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Daar werknemers op 
bouwterreinen voortdurend blootstaan 
aan de emissie van met name ultrafijne, 
kankerverwekkende zwartekoolstofdeeltjes 
van bouwmachines, verdienen zij 
bescherming met behulp van de beste 
beschikbare technologie, welke 
bescherming afgedwongen moet worden 
door de invoering van het 
deeltjesaantalcriterium. 

Or. en

Amendement 43
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Bedrijven die met machines 
werken die onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn vallen, moeten in 
aanmerking kunnen komen voor 
financiële ondersteuningsprogramma’s in 
EU-verband of van de desbetreffende 
lidstaten. Wel dienen de begunstigden van 
dergelijke programma’s dan de beste 
technologieën die in hun branche 
beschikbaar zijn, toe te passen. Alleen 
bedrijven die gebruikmaken van 
technologieën die voldoen aan de hoogste 
emissienormen, komen voor steun in 
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aanmerking.

Or. en

Amendement 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft. 
Zij moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft; 
daarom moeten zij beperkt worden tot fase 
III B.

Or. en

Amendement 45
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft. 
Zij moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft; 
daarom moeten zij beperkt worden tot fase 
III B.

Or. en
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Amendement 46
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de industrie te kampen heeft. Zij 
moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de industrie te kampen heeft. Zij 
moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B.

Or. en

Amendement 47
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft. 
Zij moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de bedrijfstak te kampen heeft; 
daarom moeten zij beperkt worden tot fase 
III B, dan wel tot 3 jaar als deze fase niet 
meer gevolgd wordt door een nieuwe fase.

Or. en

Amendement 48
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn
hangen samen met tijdelijke
moeilijkheden waarmee de industrie te 

(7) De geplande maatregelen zijn tijdelijke  
uitzonderingen voor de industrie en leiden 
niet tot een permanente aanpassing. Zij 
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kampen heeft. Zij moeten derhalve beperkt 
worden tot de overgang van fase III A naar 
fase III B en uiterlijk op 31 december 2013 
aflopen. Richtlijn 97/68/EG moet derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen. 
Richtlijn 97/68/EG moet derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Or. de

Amendement 49
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de industrie te kampen heeft. Zij 
moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de industrie te kampen heeft. Zij 
moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen. Na 
deze datum moet geen extra flexibiliteit 
voor de overgang van fase III A naar fase 
III B meer worden toegestaan.

Or. en

Motivering

Daar voor sommige motorcategorieën geen fase IV is ingevoerd, is het belangrijk om een 
uiterste termijn aan te houden voor het aflopen van flexibiliteitsmaatregelen teneinde de juiste 
tenuitvoerlegging van fase III B voor alle motorcategorieën/-toepassingen te garanderen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 2 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 2 wordt het laatste streepje 
vervangen door het volgende: 
- flexibele regeling: de 
vrijstellingsprocedure op basis waarvan 
een lidstaat overeenkomstig artikel 10 het 
in de handel brengen van een beperkte 
hoeveelheid motoren toestaat.

Or. en

Motivering

De bestaande richtlijn bevat geen heldere definitie van het begrip flexibele regeling; een 
dergelijke definitie is nodig met het oog op de duidelijkheid van de richtlijn als geheel.

Amendement 51
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 2 wordt het laatste streepje 
vervangen door het volgende: 
- flexibele regeling: de 
vrijstellingsprocedure op basis waarvan 
een lidstaat overeenkomstig artikel 10 het 
in de handel brengen van een beperkte 
hoeveelheid motoren toestaat.

Or. en

Motivering

De bestaande richtlijn bevat geen heldere definitie van het begrip flexibele regeling; een 
dergelijke definitie is nodig met het oog op de duidelijkheid van de richtlijn als geheel.
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Amendement 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 2 – nieuw streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In artikel 2 wordt het volgende 
streepje ingevoegd:
- motorcategorie: de motorclassificatie die 
voortvloeit uit de combinatie van het 
vermogensbereik, de fasevereisten voor 
uitlaatemissies en de motorindeling 
volgens deel I van bijlage I;

Or. en

Motivering

De bestaande richtlijn bevat geen heldere definitie van het begrip motorcategorie; een 
dergelijke definitie moet worden toegevoegd met het oog op de duidelijkheid van de richtlijn 
als geheel.

Amendement 53
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 2 – nieuw streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. In artikel 2 wordt het volgende 
streepje ingevoegd:
- motorcategorie: de motorclassificatie die 
voortvloeit uit de combinatie van het 
vermogensbereik, de fasevereisten voor 
uitlaatemissies en de motorindeling 
volgens deel I van bijlage I;

Or. en
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Motivering

De bestaande richtlijn bevat geen helderde definitie van het begrip motorcategorie; een 
dergelijke definitie moet worden toegevoegd met het oog op de duidelijkheid van de richtlijn 
als geheel.

Amendement 54
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 2 – nieuw streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 2 wordt het volgende streepje 
ingevoegd:
- nabehandelingssysteem voor 
uitlaatgassen om de uitstoot van deeltjes 
te reduceren: installaties en filtersystemen 
met de beste beschikbare technieken die 
minstens 90% van de deeltjes wegfilteren 
en wat het aantal deeltjes betreft voldoen 
aan het criterium van 1012 kWh.

Or. de

Motivering

Voor nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen om de uitstoot van deeltjes te reduceren is 
in Richtlijn 97/68/EG niet nauwkeurig gedefinieerd dat ze gebruik moeten maken van de beste 
beschikbare technieken. Om de werknemers te beschermen (verplichting om 
kankerverwekkende uitlaatgassen van dieselmotoren tot een absoluut minimum te beperken) 
moeten (bouw)machines met dieselmotoren in mijnen echter al jarenlang verplicht met 
deeltjesfiltersystemen worden uitgerust. De communautaire wetgeving bevat geen 
ondubbelzinnige definitie, wat bij overheden en producenten tot interpretatieproblemen leidt.

Amendement 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 4 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 4, lid 6, komt als volgt te luiden: Schrappen
6. Motoren met compressieontsteking voor 
een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van binnenschepen kunnen 
volgens een flexibele regeling in de 
handel worden gebracht overeenkomstig 
de procedure van de rubrieken 1 tot en 
met 5 van bijlage XIII.

Or. en

Amendement 56
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 4, lid 6, komt als volgt te luiden: Schrappen
6. Motoren met compressieontsteking voor 
een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van binnenschepen kunnen 
volgens een flexibele regeling in de 
handel worden gebracht overeenkomstig 
de procedure van de rubrieken 1 tot en 
met 5 van bijlage XIII.

Or. en

(Zie amendement op artikel 1 - lid 1 - punt 1 – inleidende formule)

Amendement 57
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 4 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Motoren met compressieontsteking voor 
een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van binnenschepen kunnen 
volgens een flexibele regeling in de handel 
worden gebracht overeenkomstig de 
procedure van de rubrieken 1 tot en met 5 
van bijlage XIII.

6. Motoren met compressieontsteking voor 
een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en
binnenschepen kunnen volgens een 
flexibele regeling in de handel worden 
gebracht overeenkomstig de procedure van 
de rubrieken 1 tot en met 5 van bijlage 
XIII.

Or. en

Motivering

Motortreinstellen die aan III B voldoen, bestaan al, en de motoroplossingen zijn er. 
Motortreinstellen "lenen" meestal motoren van zware bedrijfsvoertuigen, waarvoor III B-
oplossingen bestaan. Motortreinstellen mogen dus niet onder de flexibele regeling vallen, 
zoals voorgeschreven in Richtlijn 2004/26/EG.

Amendement 58
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Motoren met compressieontsteking voor 
een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van binnenschepen kunnen 
volgens een flexibele regeling in de handel 
worden gebracht overeenkomstig de 
procedure van de rubrieken 1 tot en met 5 
van bijlage XIII.

6. Motoren met compressieontsteking voor 
een andere toepassing dan voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en
binnenschepen kunnen volgens een 
flexibele regeling in de handel worden 
gebracht overeenkomstig de procedure van 
de rubrieken 1 tot en met 5 van bijlage 
XIII.

Or. en
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Amendement 59
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 8 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
6 bis. Emissiereductievoorschriften van de 
lidstaten met betrekking tot het gebruik 
van deze motoren met de beste 
beschikbare technieken voor bescherming 
van werknemers en in gevoelige gebieden 
waar de emissiegrenswaarden van 
Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2008 
betreffende de luchtkwaliteit en schonere 
lucht voor Europa1 worden overschreden, 
blijven onverminderd van kracht, voor 
zover ze zijn afgestemd op de veroorzaker 
en niet discriminerend en doelgericht zijn.
1 PB. L 152 van 11.6.2008, blz. 1.

Or. de

Motivering

De inachtneming van de in Richtlijn 206/50/EG vastgestelde grenswaarden voor deeltjes en 
stikstofdioxide moet lidstaten in staat stellen om in bijzonder gevoelige gebieden 
(milieuzones) maatregelen op te leggen voor al in de handel gebrachte motoren met hoge 
emissies. Deze verduidelijking biedt de nodige flexibiliteit en is communautair recht. Het 
bevoegde directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie van de Commissie ontkent dat 
echter, hoewel bij wegvoertuigen (personenwagens en vrachtwagens) al lang vergelijkbare 
maatregelen worden toegepast in Europa.

Amendement 60
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Lid 1 bis wordt geschrapt;

Or. en

Motivering

De vrijstelling voor ruilmotoren vormt een maas in de wetgeving. Het al dan niet verlenen 
van een dergelijke vrijstelling moet afhangen van het wel resp. niet plaatsen van verbeterde 
emissiebeheerinrichtingen, maar omdat er in Europa geen geharmoniseerd kader bestaat met 
geharmoniseerde eisen voor het verbeteren van bestaande machines met modernere 
inrichtingen, moet deze bepaling worden geschrapt om de permanente verbetering van het 
NRMM-park te waarborgen.

Amendement 61
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 1 bis wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. en

Amendement 62
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 1 bis wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. en
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Motivering

Omdat de meeste oudere voertuigen niet genoeg ruimte hebben voor motoren met hetzelfde 
vermogen die aan fase III B voldoen, wordt de bedrijfstak, door de mogelijkheid om pre-III A-
en III A-motoren in oudere voertuigen te vervangen door motoren die aan fase III A voldoen, 
in staat gesteld om vooruitgang te boeken op weg naar de schonere emissienormen van fase 
III A en hoeft hij niet vast te houden aan de vuilere motoren (pre-III A), waarmee de emissies 
van oudere voertuigen worden teruggedrongen, voorkomen kan worden dat voertuigen vóór 
het verstrijken van hun normale levensduur buiten bedrijf worden gesteld en uiteindelijk de 
modal shift van vervoer per spoor naar vervoer over de weg kan worden voorkomen.

Amendement 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 1 bis wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. en

Amendement 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 ter, quater en quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) De leden 1 ter, 1 quater en 1 
quinquies worden toegevoegd:
"1 ter. Een ruilmotor die moet worden 
geïnstalleerd in een motortrein, een 
treinstel of een locomotief die 
oorspronkelijk was uitgerust met een 
motor die niet aan de fase III A-
grenswaarden of uitsluitend aan fase III 
A-grenswaarden voldoet, voldoet 
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minimaal aan de grenswaarden als 
gedefinieerd in fase III A. De leden lid 3 
octies, 3 nonies en 4 bis van artikel 9 zijn 
op deze motoren niet van toepassing.
1 quater. Op basis van de hieronder 
beschreven afwijkingsprocedure kunnen 
de lidstaten in de volgende gevallen 
toestemming geven voor het fabriceren en 
monteren van ruilmotoren die niet aan de 
vereisten van fase III A voldoen:
i) voor de aanpassing of vernieuwing van 
bestaande motortreinen, treinstellen of 
locomotieven, indien de toepassing van de 
fase III A-vereisten grote technische 
moeilijkheden zou opleveren in verband 
met spoorbreedte, asbelasting, 
carrosserie- of chassisontwerp of 
multioperabele motorcontrolesystemen, en 
daarmee de economische haalbaarheid 
van het project in het gedrang zou 
brengen;
ii) indien na een ongeval met een 
motortrein, treinstel of locomotief of een 
rampzalige storing van de motor(en) 
ervan de toepassing van de fase III-
vereisten grote technische moeilijkheden 
zou opleveren en bijgevolg de 
kosteneffectieve reparatie van de 
beschadigde motortrein of locomotief in 
het gedrang zou brengen.
De leden lid 3 octies, 3 nonies en 4 bis van 
artikel 9 zijn op deze motoren niet van 
toepassing.
Wanneer een lidstaat een afwijking 
toestaat, verstrekt hij de Commissie en de 
goedkeuringsinstanties van de overige 
lidstaten binnen zes maanden een 
document in papiervorm en in 
elektronisch formaat, waarin het volgende 
wordt vermeld:
— het unieke referentienummer van de 
afwijking als vermeld op het etiket dat 
wordt aangebracht op elke motor waarop 
de afwijking van toepassing is;
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— de aard van de afwijking, met inbegrip 
van de beschrijving van de emissieniveaus 
in vergelijking met de fase III-
grenswaarden en bijzonderheden over de 
alternatieve voorschriften die zullen 
worden toegepast;
— een gedetailleerde vermelding van de 
redenen waarom de afwijking wordt 
toegestaan, waaronder de belangrijkste 
technische problemen en de economische 
en milieugevolgen daarvan, alsook een 
beschrijving van de 
ontwerpwerkzaamheden die verricht zijn 
om de fase III A-vereisten te benaderen, 
evenals, in voorkomend geval, andere 
maatregelen met betrekking tot de evolutie 
en exploitatie van de vloot;
— het aantal motoren waarop de 
afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de fabrikant en 
de type- en serienummers van de motoren 
waarop de afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de 
spoorwegvoertuigserie waarin de motoren 
zullen worden gemonteerd, alsook de 
toepassingsgebieden ervan;
— alle andere elementen die de aanvraag 
tot afwijking helpen rechtvaardigen.
1 quinquies. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis, 1 ter en 1 
quater op de markt worden gebracht, 
wordt de tekst "RUILMOTOR" 
aangebracht op een etiket op de motor of 
vermeld in de gebruikershandleiding."

Or. en

Motivering

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 
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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 Richtlijn, 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.

Amendement 65
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 ter en quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) De volgende leden worden 
toegevoegd:
1 ter. Een ruilmotor die moet worden 
geïnstalleerd in een motortrein, een 
treinstel of een locomotief die 
oorspronkelijk was uitgerust met een 
motor die niet aan de fase III A-
grenswaarden of uitsluitend aan fase III 
A-grenswaarden voldoet, voldoet 
minimaal aan de grenswaarden als 
gedefinieerd in fase III A. De leden lid 3 
octies, 3 nonies en 4 bis van artikel 9 zijn 
niet van toepassing op dergelijke motoren.
1 quater. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis en 1 ter op 
de markt worden gebracht, wordt de tekst 
"RUILMOTOR" aangebracht op een 
etiket op de motor of vermeld in de 
gebruikershandleiding.

Or. en

Motivering

Aangezien er in de meeste oudere voertuigen niet voldoende plaats is om een even sterke 
motor te plaatsen die aan fase III B voldoet, moeten motoren ter vervanging van een motor 
van vóór fase III A of van fase III A in oudere voertuigen kunnen worden vervangen door een 
motor die aan de fase III A-voorwaarden voldoet, teneinde de industrie in staat te stellen naar 
de schonere fase III A-emissienormen toe te werken in plaats van vast te houden aan meer 
vervuilende motoren van vóór fase III. Daarmee worden de oudere voertuigen schoner en 
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wordt voorkomen dat voertuigen voor het verstrijken van hun levenscyclus van de rails 
worden genomen en dat er een verschuiving van spoorweg naar weg zou kunnen optreden.

Amendement 66
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a quater (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 quinquies en sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a quater) De volgende leden worden 
toegevoegd:
"1 quinquies. In afwijking van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten in de 
volgende gevallen toestemming geven 
voor het fabriceren en monteren van 
ruilmotoren die niet aan de vereisten van 
fase III A voldoen:
i) voor de aanpassing of vernieuwing van 
bestaande motortreinen, treinstellen of 
locomotieven, indien de toepassing van de 
fase III A-vereisten grote technische 
moeilijkheden zou opleveren in verband 
met spoorbreedte, asbelasting, 
carrosserie- of chassisontwerp of 
multioperabele motorcontrolesystemen, en 
daarmee de economische haalbaarheid 
van het project in het gedrang zou 
brengen; op voorwaarde dat bij de 
aanvraag een effectbeoordeling wordt 
gevoegd waarin de afwijking voldoende 
wordt gemotiveerd en wordt aangetoond 
dat de algehele emissieniveaus worden 
verbeterd ten opzichte van de 
oorspronkelijke motoren.
ii) indien na een ongeval met een 
motortrein, treinstel of locomotief of een 
rampzalige storing van de motor(en) 
ervan de toepassing van de fase III A-
vereisten grote technische moeilijkheden 
zou opleveren en bijgevolg de 
kosteneffectieve reparatie van de 
beschadigde motortrein, het treinstel of de 
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locomotief in het gedrang zou brengen. 
De leden lid 3 octies, 3 nonies en 4 bis van 
artikel 9 zijn niet van toepassing op 
motoren die onder het bepaalde in dit lid 
vallen. Wanneer een lidstaat een 
afwijking toestaat, verstrekt hij de 
Commissie en de goedkeuringsinstanties 
van de overige lidstaten een document in 
papiervorm en in elektronisch formaat, 
waarin het volgende wordt vermeld:
— het unieke referentienummer van de 
afwijking als vermeld op het etiket dat 
wordt aangebracht op elke motor waarop 
de afwijking van toepassing is;
— de aard van de afwijking, met inbegrip 

van de beschrijving van de emissieniveaus 
in vergelijking met de fase III A-
grenswaarden en bijzonderheden over de 
alternatieve voorschriften die zullen 
worden toegepast;
— een gedetailleerde vermelding van de 
redenen waarom de afwijking wordt 
toegestaan, waaronder de belangrijkste 
technische problemen en de economische 
en milieugevolgen daarvan, alsook een 
beschrijving van de 
ontwerpwerkzaamheden die verricht zijn 
om de fase III A-vereisten te benaderen, 
evenals, in voorkomend geval, andere 
maatregelen met betrekking tot de evolutie 
en exploitatie van de vloot;
— het aantal motoren waarop de 
afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de fabrikant en 
de type- en serienummers van de motoren 
waarop de afwijking van toepassing is;
— spoorwegvoertuigserie waarin de 
motoren zullen worden gemonteerd, 
alsook de toepassingsgebieden ervan;
— alle andere elementen die de aanvraag 
tot afwijking helpen rechtvaardigen.
1 sexies. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis, 1 ter en 1 
quater op de markt worden gebracht, 
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wordt de tekst "RUILMOTOR" 
aangebracht op een etiket op de motor of 
vermeld in de gebruikershandleiding."

Or. en

Motivering

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

Amendement 67
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 ter en quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) De volgende leden worden 
toegevoegd:
"1 ter. Een ruilmotor die moet worden 
geïnstalleerd in een motortrein, een 
treinstel of een locomotief die 
oorspronkelijk was uitgerust met een 
motor die niet aan de fase III A-
grenswaarden of uitsluitend aan fase III 
A-grenswaarden voldoet, voldoet 
minimaal aan de grenswaarden als 
gedefinieerd in fase III A. De leden lid 3 
octies, 3 nonies en 4 bis van artikel 9 zijn 
niet van toepassing op dergelijke motoren.
1 quater. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis en 1 ter op 
de markt worden gebracht, wordt de tekst 
"RUILMOTOR" aangebracht op een 
etiket op de motor of vermeld in de 
gebruikershandleiding."
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Or. en

Motivering

Aangezien er in de meeste oudere voertuigen niet voldoende plaats is om een even sterke 
motor te plaatsen die aan fase III B voldoet, moeten motoren ter vervanging van een motor 
van vóór fase III A of van fase III A in oudere voertuigen kunnen worden vervangen door een 
motor die aan de fase III A-voorwaarden voldoet, teneinde de industrie in staat te stellen naar 
de schonere fase III A-emissienormen toe te werken in plaats van vast te houden aan meer 
vervuilende motoren van vóór fase III. Daarmee worden de oudere voertuigen schoner en 
wordt voorkomen dat voertuigen voor het verstrijken van hun levenscyclus van de rails 
worden genomen en dat er een verschuiving van spoorweg naar weg zou kunnen optreden.

Amendement 68
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a quater (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 quinquies en sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) De volgende leden worden 
toegevoegd:
"1 quinquies. In afwijking van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten in de 
volgende gevallen toestemming geven 
voor het fabriceren en monteren van 
ruilmotoren die niet aan de vereisten van 
fase III A voldoen:
i) voor de aanpassing of vernieuwing van 
bestaande motortreinen, treinstellen of 
locomotieven, indien de toepassing van de 
fase III A-vereisten grote technische 
moeilijkheden zou opleveren in verband 
met spoorbreedte, asbelasting, 
carrosserie- of chassisontwerp of 
multioperabele motorcontrolesystemen, en
daarmee de economische haalbaarheid 
van het project in het gedrang zou 
brengen; op voorwaarde dat bij de 
aanvraag een effectbeoordeling wordt 
gevoegd waarin de afwijking voldoende 
wordt gemotiveerd en wordt aangetoond 
dat de algehele emissieniveaus worden
verbeterd ten opzichte van de 
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oorspronkelijke motoren.
ii) indien na een ongeval met een 
motortrein, treinstel of locomotief of een 
rampzalige storing van de motor(en) 
ervan de toepassing van de fase III A-
vereisten grote technische moeilijkheden 
zou opleveren en bijgevolg de 
kosteneffectieve reparatie van de 
beschadigde motortrein, het treinstel of de 
locomotief in het gedrang zou brengen. 
De leden lid 3 octies, 3 nonies en 4 bis van 
artikel 9 zijn niet van toepassing op 
motoren die onder het bepaalde in dit lid 
vallen.
Wanneer een lidstaat een afwijking 
toestaat, verstrekt hij de Commissie en de 
goedkeuringsinstanties van de overige 
lidstaten een document in papiervorm en 
in elektronisch formaat, waarin het 
volgende wordt vermeld:
— het unieke referentienummer van de 
afwijking als vermeld op het etiket dat 
wordt aangebracht op elke motor waarop 
de afwijking van toepassing is;
— de aard van de afwijking, met inbegrip 

van de beschrijving van de emissieniveaus 
in vergelijking met de fase III A-
grenswaarden en bijzonderheden over de 
alternatieve voorschriften die zullen 
worden toegepast;
— een gedetailleerde vermelding van de 
redenen waarom de afwijking wordt 
toegestaan, waaronder de belangrijkste 
technische problemen en de economische 
en milieugevolgen daarvan, alsook een 
beschrijving van de 
ontwerpwerkzaamheden die verricht zijn 
om de fase III A-vereisten te benaderen, 
evenals, in voorkomend geval, andere 
maatregelen met betrekking tot de evolutie 
en exploitatie van de vloot;
— het aantal motoren waarop de 
afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de fabrikant en 
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de type- en serienummers van de motoren 
waarop de afwijking van toepassing is;
— spoorwegvoertuigserie waarin de 
motoren zullen worden gemonteerd, 
alsook de toepassingsgebieden ervan;
— alle andere elementen die de aanvraag 
tot afwijking helpen rechtvaardigen.
1 sexies. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis, 1 ter en 1 
quater op de markt worden gebracht, 
wordt de tekst "RUILMOTOR" 
aangebracht op een etiket op de motor of 
vermeld in de gebruikershandleiding."

Or. en

Motivering

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.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren zoals gedefinieerd in 
bijlage I, punt 1, onder A, sub i), ii), iv) en 
v), toe in het kader van de flexibele 
regeling overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage XIII.

7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren zoals gedefinieerd in 
bijlage I, punt 1, onder A, sub i), ii), iv) en 
v), toe in het kader van de flexibele
regeling overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage XIII. Motoren met elektrische 
ontsteking, zoals gedefinieerd in bijlage I, 
punt 1, onder A, sub iii), alsmede 
aandrijfmotoren voor toepassing in 



AM\857770NL.doc 39/65 PE458.785v01-00

NL

binnenschepen, vallen buiten deze 
procedure. 
De flexibele regeling gaat van start 
wanneer het in de handel brengen van 
motoren voor elke fase verplicht wordt en 
zal net zo lang duren als de betreffende 
fase, met een maximum van drie jaar. Het 
type motor wordt goedgekeurd 
overeenkomstig de fase die onmiddellijk 
voorafgaat aan de betreffende fase. 

Or. en

Motivering

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.

Amendement 70
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren zoals gedefinieerd in 
bijlage I, punt 1, onder A, sub i), ii), iv) en 
v), toe in het kader van de flexibele 
regeling overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage XIII.

7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren zoals gedefinieerd in 
bijlage I, punt 1, onder A, sub i), ii), iv) en 
v), toe in het kader van de flexibele 
regeling overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage XIII. Motoren met elektrische 
ontsteking, zoals gedefinieerd in bijlage I, 
punt 1, onder A, sub iii), alsmede 
aandrijfmotoren voor toepassing in 
binnenschepen, vallen buiten deze 
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procedure.
De flexibele regeling gaat van start 
wanneer het in de handel brengen van 
motoren voor elke fase verplicht wordt en 
zal net zo lang duren als de betreffende 
fase, met een maximum van drie jaar. Het 
type motor wordt goedgekeurd 
overeenkomstig de fase die onmiddellijk 
voorafgaat aan de betreffende fase. 

Or. en

Motivering

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.

Amendement 71
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren zoals gedefinieerd in 
bijlage I, punt 1, onder A, sub i), ii), iv) en 
v), toe in het kader van de flexibele 
regeling overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage XIII.

7. De lidstaten staan het in de handel 
brengen van motoren zoals gedefinieerd in 
bijlage I, punt 1, onder A, sub i), ii) en v) 
toe in het kader van de flexibele regeling 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage 
XIII.

Motoren kunnen volgens de flexibele 
regeling in de handel worden gebracht 
met ingang van de datum waarop een 
bepaalde fase ingaat tot het einde van die 
fase, maar niet langer dan drie jaar na 
aanvang van die fase. Het type motor 
wordt goedgekeurd overeenkomstig de 
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fase die onmiddellijk voorafgaat aan de 
betreffende fase. 

Or. en

Amendement 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 8 wordt toegevoegd: Schrappen
"8. De flexibele regeling is 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage 
XIII, punt 1.2, slechts van toepassing op 
de overgang van fase III A naar fase III B 
en loopt af op 31 december 2013."

Or. en

Amendement 73
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 8 wordt toegevoegd: Schrappen
"8. De flexibele regeling is 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage 
XIII, punt 1.2, slechts van toepassing op 
de overgang van fase III A naar fase III B 
en loopt af op 31 december 2013."

Or. en
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Amendement 74
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 8 wordt toegevoegd: Schrappen
"8. De flexibele regeling is 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage 
XIII, punt 1.2, slechts van toepassing op 
de overgang van fase III A naar fase III B 
en loopt af op 31 december 2013."

Or. en

Amendement 75
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013.

8. De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B.

Or. en

Amendement 76
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
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Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013.

8. De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013. Na deze datum wordt 
geen extra flexibiliteit meer toegekend 
voor de overgang van fase III A naar fase 
III B.

Or. en

Motivering

Aangezien voor sommige motorcategorieën geen fase IV is ingesteld, moet er een datum 
worden vastgesteld waarop de flexibiliteitsmaatregelen aflopen, opdat kan worden 
gewaarborgd dat fase III B voor alle motorcategorieën/toepassingen correct ten uitvoer 
wordt gelegd.

Amendement 77
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikel 13 wordt vervangen door:
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het 
recht van de lidstaten om, met 
inachtneming van het Verdrag, 
voorschriften vast te stellen die zij nood-
zakelijk achten om ervoor te zorgen dat 
werknemers beschermd zijn bij het 
gebruik van de in deze richtlijn bedoelde 
machines, en die beantwoorden aan de 
beste beschikbare technieken.

Or. de
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Motivering

Dit amendement verhelpt de overtollige formulering van het bestaande artikel 13 en brengt 
Richtlijn 97/68/EG in emissietechnisch opzicht in overeenstemming met Richtlijn 98/24/EG 
(richtlijn gevaarlijke stoffen). Dit is ook noodzakelijk omdat producenten ermee dreigen om 
de CE-markering in te trekken en garantieclaims te weigeren wanneer mobiele machines en 
voertuigen met partikelfilters worden uitgerust. Het amendement is ook een aanvulling op 
aanhangsel 4.1. van Richtlijn 97/68/EG.

Amendement 78
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Aangezien de wijziging van Richtlijn 
97/68/EG inzake de uitstoot van 
verontreinigende gassen en deeltjes door 
inwendige verbrandingsmotoren die 
worden gemonteerd in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines momenteel 
bij de Commissie in behandeling is, wat 
betekent dat begin 2012 een uitgebreidere 
herziening van deze richtlijn te 
verwachten is, is een bredere benadering 
van zaken uit de richtlijn een haalbare 
optie, waarmee wordt voorkomen dat 
wetgeving in fragmenten wordt 
aangenomen, wat nadelige effecten zou 
kunnen hebben; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan om deze geplande 
herziening voor te leggen.  

Or. en

Motivering

De Commissie diende haar voorstel COM(2010)362 op de wijzigingsrichtlijn 97/68/EG in een 
betrekkelijk laat stadium in, aangezien de maatregelen die de Commissie wil wijzigen al vanaf 
1 januari 2011 van kracht worden. Zeer belangrijke overweging zijn, dat met het 
Commissievoorstel het gevaar bestaat dat een ongewenste precedent voor de verwatering van 
milieuwetgeving en van overeengekomen normen wordt geschapen en dat de herziening van 
de gehele richtlijn 97/68/EG al in behandeling is, waarbij bepaalde zaken op uitgebreidere 
wijze aan de orde moeten en kunnen komen.
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Amendement 79
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater
De Commissie zal jaarlijks aan het 
Europees Parlement en de Raad van 
Ministers verslag uitbrengen over de 
voortgang bij de ontwikkeling van 
locomotieven die voldoen aan EURO III 
B.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage – inleidende formule
Richtlijn 97/68/EG
-

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 1 van bijlage XIII komt als volgt te 
luiden:

Bijlage XIII komt als volgt te luiden:

Or. en

Amendement 81
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage – inleidende formule
Richtlijn 97/68/EG
-
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 1 van bijlage XIII komt als volgt te 
luiden:

Bijlage XIII komt als volgt te luiden:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Met uitzondering van de 
overgangsperiode tussen fase III A en 
fase III B verzoekt een fabrikant van 
originele uitrusting die gebruik wenst te 
maken van de flexibele regeling, een 
keuringsinstantie om toestemming om van 
zijn motorleveranciers de in de punten 
1.1.1. en 1.1.2 genoemde aantallen 
motoren te kopen die niet voldoen aan de
vigerende emissiegrenswaarden, maar 
zijn goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

1.1. Een fabrikant van originele uitrusting 
die gebruik wenst te maken van de 
flexibele regeling, met uitzondering van 
motoren voor het aandrijven van 
locomotieven, verzoekt een 
keuringsinstantie om toestemming dat zijn
motorfabrikanten motoren in de handel 
mogen brengen die uitsluitend voor de 
fabrikant zijn bestemd. Met uitzondering 
van fase III B zullen de in de punten 1.1.1. 
en 1.1.2 genoemde aantallen motoren niet 
worden overschreden.

Or. en

Motivering

De eis dat typen flexibele motoren moeten worden goedgekeurd op grond van de daaraan 
voorafgaande fase wordt verplaatst naar artikel 10, lid 7

Amendement 83
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
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Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Met uitzondering van de 
overgangsperiode tussen fase III A en 
fase III B verzoekt een fabrikant van 
originele uitrusting die gebruik wenst te 
maken van de flexibele regeling, een 
keuringsinstantie om toestemming om van 
zijn motorleveranciers de in de punten 
1.1.1. en 1.1.2 genoemde aantallen 
motoren te kopen die niet voldoen aan de
vigerende emissiegrenswaarden, maar 
zijn goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

1.1. Onverminderd punt 1.2 verzoekt een 
fabrikant van originele uitrusting die 
gebruik wenst te maken van de flexibele 
regeling, met uitzondering van motoren 
voor het aandrijven van locomotieven, een 
keuringsinstantie om toestemming dat zijn
motorfabrikanten motoren in de handel 
mogen brengen die uitsluitend voor de 
fabrikant zijn bestemd. Met uitzondering 
van fase III B zullen de in de punten 1.1.1. 
en 1.1.2 genoemde aantallen motoren niet 
worden overschreden.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.1.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
20% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting 
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde 
berekend over de periode gedurende welke 

1.1.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
20% van de hoeveelheid per jaar door de 
fabrikant van originele uitrusting in de 
handel gebrachte uitrusting met motoren in 
die motorcategorie (berekend als het 
gemiddelde van de afgelopen vijf jaar). 
Ingeval een fabrikant van originele 
uitrusting gedurende minder dan vijf jaar 
uitrusting in de handel heeft gebracht, 
wordt het gemiddelde berekend over de 
periode gedurende welke deze fabrikant 
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deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

uitrusting in de handel heeft gebracht.

Or. en

Amendement 85
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
20% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde 
berekend over de periode gedurende welke 
deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

1.1.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
20% van de hoeveelheid per jaar door de 
fabrikant van originele uitrusting in de 
handel gebrachte uitrusting met motoren 
in die motorcategorie (berekend als het 
gemiddelde van de afgelopen vijf jaar). 
Ingeval een fabrikant van originele 
uitrusting gedurende minder dan vijf jaar 
uitrusting in de handel heeft gebracht, 
wordt het gemiddelde berekend over de 
periode gedurende welke deze fabrikant 
uitrusting in de handel heeft gebracht.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.1.2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.2. In plaats van punt 1.1.1 en met 
uitzondering van motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en 
locomotieven, kan de fabrikant van 
originele uitrusting om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in 
het kader van de flexibele regeling een 
vast aantal motoren in de handel brengen. 
Het aantal motoren in elke motorcategorie 
bedraagt ten hoogste:

1.1.2. In plaats van punt 1.1.1. en met 
uitzondering van motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen, kan de 
fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn
motorfabrikanten een vast aantal motoren 
in de handel brengen die uitsluitend voor 
de fabrikant zijn bestemd. Het aantal 
motoren in elke motorcategorie bedraagt 
ten hoogste:

Or. en

Amendement 87
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.2. In plaats van punt 1.1.1 en met 
uitzondering van motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en 
locomotieven, kan de fabrikant van 
originele uitrusting om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in 
het kader van de flexibele regeling een 
vast aantal motoren in de handel brengen. 
Het aantal motoren in elke motorcategorie 
bedraagt ten hoogste:

1.1.2. In plaats van punt 1.1.1. en met 
uitzondering van motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen, kan de 
fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn
motorfabrikanten een vast aantal motoren 
in de handel brengen die uitsluitend voor 
de fabrikant zijn bestemd. Het aantal 
motoren in elke motorcategorie bedraagt 
ten hoogste:

Or. en

Amendement 88
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
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Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.1.2 – tabel – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Motorcategorie Motorvermogenbereik

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 Gedurende de overgangsperiode
tussen fase III A en fase III B, met 
uitzondering van motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en 
locomotieven, verzoekt een fabrikant van 
originele uitrusting die gebruik wenst te 
maken van de flexibele regeling, een 
keuringsinstantie om toestemming om van 
zijn motorleveranciers de in de punten 
1.2.1. en 1.2.2. genoemde aantallen 
motoren te kopen die niet voldoen aan de 
vigerende emissiegrenswaarden, maar 
zijn goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

1.2 In afwijking van  punt 1.1, gedurende
fase III B, maar niet langer dan drie jaar 
na aanvang van die fase, met uitzondering 
van motoren bestemd voor de voortstuwing 
van motortreinstellen en locomotieven, 
verzoekt een fabrikant van originele 
uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming dat zijn
motorfabrikanten motoren in de handel 
mogen brengen die uitsluitend voor de 
fabrikant zijn bestemd. De in de punten 
1.2.1. en 1.2.2. genoemde aantallen 
motoren zullen niet worden overschreden.

Or. en

Amendement 90
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 Gedurende de overgangsperiode tussen
fase III A en fase III B, met uitzondering 
van motoren bestemd voor de voortstuwing 
van motortreinstellen en locomotieven, 
verzoekt een fabrikant van originele 
uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming om van zijn 
motorleveranciers de in de punten 1.2.1. 
en 1.2.2. genoemde aantallen motoren te 
kopen die niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

1.2. Gedurende de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B, met uitzondering 
van motoren bestemd voor de voortstuwing 
van motortreinstellen en locomotieven, 
verzoekt een fabrikant van originele 
uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming om van zijn 
motorleveranciers de in punt 1.2.1. of punt
1.2.2. genoemde aantallen motoren te 
kopen die niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

Or. en

Amendement 91
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Gedurende de overgangsperiode 
tussen fase III A en fase III B, met 
uitzondering van motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen en 
locomotieven, verzoekt een fabrikant van 
originele uitrusting die gebruik wenst te 
maken van de flexibele regeling, een 
keuringsinstantie om toestemming om van 
zijn motorleveranciers de in de punten 
1.2.1. en 1.2.2. genoemde aantallen 
motoren te kopen die niet voldoen aan de 
vigerende emissiegrenswaarden, maar 
zijn goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

1.2. Gedurende fase III B, met uitzondering 
van motoren bestemd voor de voortstuwing 
van motortreinstellen en locomotieven, 
verzoekt een fabrikant van originele 
uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming dat zijn 
motorfabrikanten motoren in de handel 
mogen brengen die uitsluitend voor de 
fabrikant zijn bestemd. De in de punten 
1.2.1. en 1.2.2. genoemde aantallen 
motoren zullen niet worden overschreden. 
De motoren voldoen aan de eisen van 
artikel 10, lid 7.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
50% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde 
berekend over de periode gedurende welke 
deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
meer bedragen dan 50% van de 
hoeveelheid per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting in de handel gebrachte 
uitrusting met motoren in die 
motorcategorie, berekend als het 
gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. 
Ingeval een fabrikant van originele 
uitrusting gedurende minder dan vijf jaar 
uitrusting in de handel heeft gebracht, 
wordt het gemiddelde berekend over de 
periode gedurende welke deze fabrikant 
uitrusting in de handel heeft gebracht.

Or. en

Amendement 93
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een flexibele regeling in de handel wordt 
gebracht, mag in elke motorcategorie niet 
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motorcategorie niet meer bedragen dan 
50% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde 
berekend over de periode gedurende welke 
deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

meer bedragen dan 50% van de 
hoeveelheid per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting in de handel gebrachte 
uitrusting met motoren in die 
motorcategorie, berekend als het 
gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. 
Ingeval een fabrikant van originele 
uitrusting gedurende minder dan vijf jaar 
uitrusting in de handel heeft gebracht, 
wordt het gemiddelde berekend over de 
periode gedurende welke deze fabrikant 
uitrusting in de handel heeft gebracht.

Or. en

Amendement 94
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
50% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting 
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde 
berekend over de periode gedurende welke 
deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
40% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting 
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde 
berekend over de periode gedurende welke 
deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

Or. en



PE458.785v01-00 54/65 AM\857770NL.doc

NL

Motivering

Met dit amendement wordt een compromis beoogd tussen de standpunten van de fracties in 
het Europees Parlement en het Commissievoorstel.

Amendement 95
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.1.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
50% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting 
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde 
berekend over de periode gedurende welke 
deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

1.2.1. Het aantal motoren dat op grond van 
een dergelijke flexibele regeling in de 
handel wordt gebracht, mag in elke 
motorcategorie niet meer bedragen dan 
20% van de per jaar door de fabrikant van 
originele uitrusting verkochte uitrusting 
met motoren in die motorcategorie 
(berekend als het gemiddelde van de 
verkopen over de afgelopen vijf jaar op de 
EU-markt). Wanneer een fabrikant van 
originele uitrusting gedurende minder dan 
vijf jaar uitrusting in de EU in de handel 
heeft gebracht, wordt het gemiddelde
berekend over de periode gedurende welke 
deze fabrikant uitrusting in de EU in de 
handel heeft gebracht.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.2.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2. In plaats van punt 1.2.1. kan de 1.2.2. In plaats van punt 1.2.1. kan de 



AM\857770NL.doc 55/65 PE458.785v01-00

NL

fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn
motorleveranciers in het kader van de 
flexibele regeling een vast aantal motoren 
in de handel brengen. Het aantal motoren 
in elke motorcategorie bedraagt ten 
hoogste:

fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn
motorfabrikanten een vast aantal motoren 
in de handel brengen die uitsluitend voor 
de fabrikant zijn bestemd. Het aantal 
motoren in elke motorcategorie bedraagt 
ten hoogste:

Or. en

Amendement 97
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.2.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2. In plaats van punt 1.2.1. kan de 
fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn
motorleveranciers in het kader van de 
flexibele regeling een vast aantal motoren 
in de handel brengen. Het aantal motoren 
in elke motorcategorie bedraagt ten 
hoogste:

1.2.2. In plaats van punt 1.2.1. kan de 
fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn
motorfabrikanten een vast aantal motoren 
in de handel brengen die uitsluitend voor 
de fabrikant zijn bestemd. Het aantal 
motoren in elke motorcategorie bedraagt 
ten hoogste:

Or. en

Amendement 98
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.2.2. – tabel – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Motorcategorie Motorvermogenbereik

Or. en
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Amendement 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.3.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen 
betreft, is de in punt 1.1.1 vastgestelde 
flexibele regeling van toepassing met 
ingang van de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze vereiste wordt al genoemd in punt 1.1.1. van Bijlage XIII

Amendement 100
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.3.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen 
betreft, is de in punt 1.1.1 vastgestelde 
flexibele regeling van toepassing met 
ingang van de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze vereiste wordt al genoemd in punt 1.1 van bijlage XIII.
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Amendement 101
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.3.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van motortreinstellen 
betreft, is de in punt 1.1.1 vastgestelde 
flexibele regeling van toepassing met 
ingang van de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in 
het kader van de flexibele regeling ten 
hoogste 12 motoren bestemd voor de
voortstuwing van locomotieven in de 
handel brengen.

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn
motorfabrikanten ten hoogste 12 motoren 
in de handel brengen die uitsluitend voor 
de fabrikant zijn bestemd.

Or. en
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Amendement 103
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen 
fase III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in 
het kader van de flexibele regeling ten 
hoogste 12 motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven in de 
handel brengen.

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting om 
toestemming verzoeken dat zijn 
motorfabrikanten ten hoogste 12 motoren 
in de handel brengen die uitsluitend voor 
de fabrikant zijn bestemd.

Or. en

Amendement 104
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
10 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen. De 
fabrikant van originele uitrusting kan ook 
om toestemming verzoeken dat zijn 
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motorleveranciers nog eens maximaal 10 
motoren in de handel brengen voor 
installatie in locomotieven die voldoen 
aan de structuurprofielen van GERT 8073 
punt 2, zoals vermeld in de nationale 
technische voorschriften, waarvan kennis 
is gegeven op grond van artikel 17, lid 3 
van Richtlijn 2008/57/EG.

Or. en

Amendement 105
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
20 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen. De 
fabrikant van originele uitrusting kan ook 
om toestemming verzoeken dat zijn 
motorleveranciers nog eens maximaal 20 
motoren in de handel brengen voor 
installatie in locomotieven die voldoen 
aan de structuurprofielen van GERT 8073 
punt 2, zoals vermeld in de nationale 
technische voorschriften, waarvan kennis 
is gegeven op grond van artikel 17, lid 3 
van Richtlijn 2008/57/EG, en beschikken 
over of in aanmerking komen voor een 
veiligheidscertificaat voor exploitatie op 
het Britse nationale spoorwegennet.

Or. en
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Amendement 106
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
20 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen. De 
fabrikant van originele uitrusting kan ook 
om toestemming verzoeken dat zijn 
motorleveranciers nog eens maximaal 20 
motoren in de handel brengen voor 
installatie in locomotieven die voldoen 
aan de structuurprofielen van GERT 8073 
punt 2, zoals vermeld in de nationale 
technische voorschriften, waarvan kennis 
is gegeven op grond van artikel 17, lid 3 
van Richtlijn 2008/57/EG.

Or. en

Motivering

Geen enkele fase III B-motor kan in locomotieven worden ingebouwd. Kleinere locomotieven 
kampen met nog grotere technische problemen en zouden moeten kunnen profiteren van extra 
flexibiliteit.

Amendement 107
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
20 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen. De 
fabrikant van originele uitrusting kan ook 
om toestemming verzoeken dat zijn 
motorleveranciers nog eens maximaal 10 
motoren in de handel brengen voor 
installatie in locomotieven die voldoen 
aan de structuurprofielen van GERT 8073 
punt 2, zoals vermeld in de nationale 
technische voorschriften, waarvan kennis 
is gegeven op grond van artikel 17, lid 3 
van Richtlijn 2008/57/EG.

Or. en

Amendement 108
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4. Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

1.4. Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
25 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – onderdeel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
veertig motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven in de 
handel brengen.

Or. es

Motivering

Investeringen voor het ontwerpen van locomotieven zijn kostbaar en vereisen bepaalde 
tijdspannes vanwege technologische ontwikkelingen. Aangezien emissies bij het vervoer per 
spoor aanzienlijk lager zijn dan bij andere vormen van vervoer, lijkt het zinvol het maximale 
aantal motoren dat tijdens de overgangsperiode op de markt kan worden gebracht te 
verhogen, teneinde noch het beschikbare aanbod te beperken, wat ongewenste gevolgen zou 
hebben voor de ontwikkeling van het spoorwegnet, noch vrije concurrentie.

Amendement 110
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.4.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 

1.4 Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
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III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
8 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen als 
er technische redenen zijn waarom er niet 
kan worden voldaan aan de grenswaarden 
van fase III B.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.5. – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5. De fabrikant van originele uitrusting 
doet zijn aanvraag bij een keuringsinstantie 
vergezeld gaan van de volgende 
informatie:

1.5. De fabrikant van originele uitrusting 
doet de aanvraag bij een keuringsinstantie 
vergezeld gaan van de volgende 
informatie:

Or. en

Amendement 112
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 1 – punt 1.5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5. De fabrikant van originele uitrusting 
doet zijn aanvraag bij een keuringsinstantie 
vergezeld gaan van de volgende 
informatie:

1.5. De fabrikant van originele uitrusting 
doet de aanvraag bij een keuringsinstantie 
vergezeld gaan van de volgende 
informatie:
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. MAATREGELEN VAN DE 
MOTORFABRIKANT
2.1. Een motorfabrikant mag in het kader 
van een flexibele regeling motoren in de 
handel brengen die vallen onder een 
goedkeuring overeenkomstig de punten 1 
en 3 van deze bijlage.
2.2. De motorfabrikant moet op deze 
motoren een etiket aanbrengen met de 
volgende tekst: "Deze motor is volgens de 
flexibiliteitsregeling in de handel 
gebracht" overeenkomstig de eisen van 
punt 3 van bijlage I.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – deel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. MAATREGELEN VAN DE 
KEURINGSINSTANTIE
3.1. De keuringsinstantie beoordeelt de 
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inhoud van de aanvraag tot 
gebruikmaking van de 
flexibiliteitsregeling en de bijgevoegde 
documenten. Vervolgens stelt zij de 
fabrikant van uitrusting in kennis van 
haar besluit om gebruikmaking van de 
aangevraagde flexibiliteitsregeling al dan 
niet toe te staan.

Or. en


