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Poprawka 17
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji;

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie przepisów dotyczących elastyczności znajdujących się w dyrektywie o 
maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach poważnie zagrozi realizacji celów 
UE w zakresie poprawy jakości powietrza w państwach członkowskich. Wniosek stoi w 
sprzeczności ze stanowiskiem Komisji, dlatego PE wzywa do opracowania ustawodawstwa o 
jakości powietrza bardziej ukierunkowanego na źródła emisji. Łagodzenie obowiązującego 
ustawodawstwa będzie także stanowić niebezpieczny precedens w przypadku pozostałego 
ustawodawstwa UE dotyczącego wartości granicznych emisji.

Poprawka 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
-

Projekt rezolucji legislacyjnej Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji;

Or. en

Poprawka 19
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
-
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Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji 

Or. en

Poprawka 20
Bairbre de Brún

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa 97/68/WE9 dotyczy emisji z 
silników montowanych w maszynach 
samojezdnych nieporuszających się po 
drogach. Obecne limity emisji 
obowiązujące w homologacji typu 
większości silników o zapłonie 
samoczynnym etapu III A mają zostać 
zastąpione surowszymi limitami etapu III 
B. Limity te obowiązują od dnia 1 stycznia 
2010 r. w odniesieniu do homologacji typu 
tych silników i od dnia 1 stycznia 2011 r. 
w odniesieniu do wprowadzania ich do 
obrotu.

(1) Dyrektywa 97/68/WE9 dotyczy emisji i 
limitów emisji czynników zanieczyszczenia 
powietrza z silników montowanych w 
maszynach samojezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz 
ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.
Obecne limity emisji obowiązujące w 
homologacji typu większości silników o 
zapłonie samoczynnym etapu III A mają 
zostać zastąpione surowszymi limitami 
etapu III B. Limity te obowiązują od dnia 1 
stycznia 2010 r. w odniesieniu do 
homologacji typu tych silników i od dnia 1 
stycznia 2011 r. w odniesieniu do 
wprowadzania ich do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności z art. 1 dyrektywy 97/68/WE, który określa jako cel dyrektywy 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do norm emisji i procedur 
homologacji typu silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych 
nieporuszających się po drogach i który ma na celu przyczynienie się do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i równoczesną ochronę zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego.
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Poprawka 21
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Komisja przygotowuje obecnie 
zmianę dyrektywy 97/68/WE zgodnie z 
zaleceniami wymienionymi w art. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 2004/24/WE. Nimniej jednak, aby 
zapewnić ich skuteczność, środki 
przewidziane w dyrektywie powinny wejść 
w życie jak tylko obowiązywać zacznie 
etap III B.

Or. en

Poprawka 22
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przy okazji następnej zmiany 
dyrektywy 97/68/WE Komisja powinna 
zaproponować utworzenie nowego etapu 
emisji – etapu V – który powinien zostać 
dopasowany do wymogów norm Euro VI 
dla pojazdów ciężarowych o dużej 
ładowności;

Or. en

Uzasadnienie

Należy jak najszybciej ustanowić nowe wartości graniczne – przy okazji następnej zmiany 
dyrektywy 97/68/WE – w celu zagwarantowania branży niezbędnego czasu na techniczne 
wdrożenie nowych wymogów. W porównaniu z już określonymi wartościami etapu IV dla 
silników napędowych dostosowanie do wartości granicznych Euro VI dalej zredukuje emisje 
pyłu zawieszonego, wprowadzając surowszy limit pyłu zawieszonego (masa) i limit liczby 
cząstek (liczba).



PE458.785v01-00 6/64 AM\857770PL.doc

PL

Poprawka 23
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Nowe wymogi dotyczące redukcji 
pyłu zawieszonego, a mianowicie limit 
liczby cząstek (PN), powinny zostać 
wprowadzone podczas zbliżającej się 
zmiany dyrektywy 97/68/WE dla 
wszystkich kategorii silników, tak aby 
zapewnić skuteczną redukcję ultra-
drobnych cząstek;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ultra-drobne cząstki są bardzo lekkie, aktualne podejście oparte na wartościach 
granicznych dla masy pyłu zawieszonego nie obejmuje odpowiedniego traktowania ultra-
drobnych cząstek pyłu zawieszonego, które są szczególnie szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i 
mogą także mieć znaczny wpływ na klimat (zwłaszcza w przypadku czarnych cząstek 
węglowych). Przyjęcie limitu liczby cząstek (PN) zagwarantuje szybkie wprowadzenie 
najlepszej dostępnej technologii w celu skutecznego rozwiązania problemu emisji pyłu 
zawieszonego.

Poprawka 24
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 c preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Dyskusje na temat ujednoliconych 
wymogów dotyczących wyposażenia w 
urządzenia kontrolujące emisje toczą się 
obecnie pod auspicjami EKG ONZ. Na tej 
podstawie Komisja powinna przy przyszłej 
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zmianie dyrektywy 97/68/WE określić 
kompleksowe podejście do promowania 
wyposażania w układy dodatkowego 
oczyszczania aktualnej floty maszyn 
samojezdnych nieporuszających się po 
drogach.

Or. en

Uzasadnienie

Wyposażenie istniejących pojazdów w najnowocześniejsze urządzenia do kontroli emisji jest 
ważnym posunięciem pozwalającym na szybką redukcję wpływu na środowisko całego sektora 
pojazdów samojezdnych nieporuszających się po drogach.

Poprawka 25
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W dyrektywie 98/24/WE stwierdzono, 
że emisje sadzy z silników diesla są 
rakotwórcze. Czynności i procesy, przy 
których pracownicy narażeni są na emisje 
z silników diesla podlegają w związku z 
tym obowiązkowi minimalizacji zgodnie z 
aktualnym stanem techniki. Szczególnie 
na placach budowy robotnicy są stale 
narażeni na takie emisje z maszyn 
budowlanych, dlatego też muszą być 
możliwie skutecznie chronieni.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uściśla poprawkę sprawozdawczyni i ustanawia dawno wymagany 
związek z dyrektywą w sprawie niebezpiecznych substancji.
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Poprawka 26
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W świetle doświadczeń, zdobyczy 
naukowych i dostępnych technologii 
należy podjąć następujące nowe 
działania:
a) Długi czas użytkowania 
wprowadzonych już do obrotu 
samojezdnych maszyn nieporuszających 
się po drogach sprawia, że ich wysoki 
poziom emisji również w przyszłości będzie 
przez długi czas stanowił zagrożenie dla 
zdrowia i środowiska. Należy jak 
najbardziej przyspieszyć działania w 
kierunku ustanowienia wspólnej 
procedury w Unii umożliwiającej 
późniejsze dodatkowe wyposażanie takich 
maszyn.
b) Podczas spalania w wysokich 
temperaturach powstają bardzo drobne 
cząstki. Takie nanocząstki (PM 0,1) „nic 
nie ważą” i podczas pomiarów 
grawimetrycznych nie są należycie 
uwzględniane. Jednak z uwagi na ich 
toksykologiczne znaczenie dla zdrowia 
ludzkiego w przepisach Unii dotyczących 
emisji z pojazdów ciężarowych (Euro VI w 
art. 12 rozporządzenia (WE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z 
dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego 
homologacji typu pojazdów silnikowych i 
silników w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) 
oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów1) lub pojazdów lekkich (Euro VI 
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji 
typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
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do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów2) ustalono normę liczbową 
cząstek i odpowiednią metodę pomiaru. 
Należy je również wprowadzić dla 
samojezdnych maszyn nieporuszających 
się po drogach.
c) Samojezdne maszyny nieporuszające 
się po drogach powinny być okresowo 
badane w celu sprawdzenia, czy ich emisje 
są rzeczywiście zgodne z wartościami 
podanymi podczas rejestracji. Ustalenie 
odpowiedniej metody pomiaru i cykli 
badań, które mogłyby łatwo i w 
zdecentralizowany sposób przeprowadzać 
organy państw członkowskich, miałoby 
ogromny wpływ na zdrowie i środowisko.  
1 Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Pod względem środowiska i zdrowia istotne znaczenie ma nie tylko wprowadzenie nowych 
norm emisji, ale również modernizacja już wprowadzonych do obrotu maszyn i pojazdów, 
prowadząca do zmniejszenia ich emisji. Późniejszy montaż układów dodatkowego 
oczyszczania spalin, zwłaszcza filtrów cząstek w silnikach diesla, stosuje się – z dużym 
sukcesem – przede wszystkim w Szwajcarii. Dzięki takiemu dodatkowemu wyposażeniu można 
nawet wprowadzić nową normę liczbową cząstek.

Poprawka 27
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze 
zmianami technologicznymi, których 

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze 
zmianami technologicznymi, których 
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wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Ma to 
miejsce w okresie, w którym przemysł stoi 
przed poważnymi trudnościami 
gospodarczymi.

wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Napięta 
sytuacja gospodarcza przede wszystkim w 
tym sektorze przemysłu wymaga podjęcia 
niezbędnych środków.

Or. de

Poprawka 28
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze 
zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Ma to 
miejsce w okresie, w którym przemysł stoi 
przed poważnymi trudnościami 
gospodarczymi.

(2) Rozwój silników etapu III B wiąże się 
ze zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Ponadto 
zamontowanie tych silników w maszynach 
powoduje w nich znaczne modyfikacje.

Cała ta praca techniczna przeprowadzana 
jest w okresie, w którym cała branża wciąż 
stoi przed poważnymi trudnościami 
gospodarczymi na skutek niespotykanego 
dotąd kryzysu.

Or. en

Uzasadnienie

Etap III B jest najbardziej technicznie wymagającym etapem dla producentów zarówno 
silników, jak i maszyn, w których są one montowane. Etap ten następuje po okresie 
wyjątkowej recesji, podczas której cała branża poważnie ucierpiała, przy czym niektóre 
sektory objęte zakresem dyrektywy odnotowały spadek sprzedaży rzędu 30-70 proc.
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Poprawka 29
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze 
zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Ma to
miejsce w okresie, w którym przemysł stoi 
przed poważnymi trudnościami 
gospodarczymi.

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze 
zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Światowy 
kryzys finansowy i gospodarczy nie może 
służyć za pretekst dla łagodzenia norm 
ochrony środowiska. Inwestycje w 
przyjazne środowisku technologie są 
ważne dla wspierania przyszłego wzrostu, 
zatrudnienia i ochrony zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

W aktualnie toczącej się debacie Komisja zasugerowała, że światowy kryzys finansowy i 
gospodarczy miał głęboko negatywny wpływ na przemysł produkujący maszyny samojezdne 
nieporuszające się po drogach. Mimo trudności, jakie przechodzi obecnie ta branża, należy 
ponownie podkreślić, że kryzys nie może służyć za pretekst do łagodzenia norm ochrony 
środowiska. Wręcz przeciwnie, inwestycje w ekologiczne technologie są siłą napędową 
przyszłego wzrostu i zatrudnienia w Europie i ważnym czynnikiem ochrony zdrowia.

Poprawka 30
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Elastyczność da wytwórcom urządzeń 
dodatkowy czas na zmianę konstrukcji 
maszyn w celu zamontowania w nich 
nowych silników.
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Or. en

Uzasadnienie

Mimo że dyrektywa ma zastosowanie do producentów silników, bezpośrednio wpływa także 
na producentów urządzeń stosujących te silniki. Podczas gdy dyrektywa określa tylko daty 
wchodzenia silników na rynek, elastyczność daje wytwórcom urządzeń więcej czasu na 
dokonanie niezbędnych dostosowań w celu zamontowania tych silników. Wytwórcy urządzeń 
są odpowiedzialni za składanie wniosków o zastosowanie „formuły elastycznej” i ich 
rozpatrywanie.

Poprawka 31
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W art. 2 lit. b) dyrektywy 
2004/26/WE10 przewidziano ocenę 
potrzeby dodatkowej elastyczności.

(4) W art. 2 lit. b) dyrektywy 
2004/26/WE10 przewidziano ocenę 
potrzeby dodatkowej elastyczności,
niezależnie od prowadzonego obecnie 
kompleksowego przeglądu dyrektywy 
97/68/WE przez Komisję Europejską.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że dodatkowa elastyczność dotyczy chwilowej konkretnej potrzeby, co 
umożliwia art. 2 lit. b) dyrektywy 2004/26/WE. Z drugiej strony prowadzony przegląd 
dyrektywy 97/68/WE ma szerszy zasięg i ma na celu całościową ocenę, a następnie zmianę 
ram.

Poprawka 32
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Sprzedaż znacznie spadła w czasie 
kryzysu i w związku z tym wpłynęła na 
faktyczną wartość aktualnego poziomu 
elastyczności, zwłaszcza jeśli chodzi o 
kategorie silników, które muszą 
dostosować się do etapu III B poczynając 
od lat 2012-2013.

Or. en

Uzasadnienie

Etap III B wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. dla silników o mocy 56-130 kW, a z 
dniem 1 stycznia 2013 r. dla silników o mocy 37-56 kW. Ponieważ 5-letni okres referencyjny 
będzie obejmował lata bardzo niskiej sprzedaży, faktyczna liczba silników, które mogą wejść 
na rynek w ramach formuły elastycznej, będzie znacznie niższa niż w normalnych warunkach 
rynkowych.

Poprawka 33
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B należy zwiększyć 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20 % 
do 50 % rocznej sprzedaży przez wytwórcę 
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw. Należy odpowiednio 
dostosować maksymalną liczbę silników, 
które mogą zostać wprowadzone do obrotu 
według formuły elastycznej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B należy zwiększyć
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20 % 
do 50 % rocznej sprzedaży przez wytwórcę
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i
lokomotyw. Należy odpowiednio 
dostosować maksymalną liczbę silników, 
które mogą zostać wprowadzone do obrotu
według formuły elastycznej.

(5) W okresie obowiązywania etapu III B 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej
powinien wynosić 50% rocznej liczby 
wprowadzanych do obrotu urządzeń z 
silnikami tej kategorii, z wyjątkiem 
silników stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych, lokomotyw i statków żeglugi 
śródlądowej. Należy odpowiednio 
dostosować alternatywne rozwiązanie, 
które umożliwia wprowadzenie do obrotu
stałej liczby silników według formuły 
elastycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W pierwotnym brzmieniu dyrektywa dotyczy przejścia z jednego etapu do następnego: w 
rzeczywistości ten okres nie istnieje, ponieważ między jednym a drugim etapem jest ciągłość. 
„Formuły elastyczne” mają zastosowanie podczas danego etapu, więc brzmienie dyrektywy 
zostało dostosowane do tego faktu we wszystkich kolejnych poprawkach.

Poprawka 35
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B należy zwiększyć
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20 % 
do 50 % rocznej sprzedaży przez wytwórcę
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 

(5) W okresie obowiązywania etapu III B 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej
powinien wynosić 50% rocznej liczby 
wprowadzanych do obrotu urządzeń z 
silnikami tej kategorii, z wyjątkiem 
silników stosowanych do napędu wagonów 
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napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw. Należy odpowiednio 
dostosować maksymalną liczbę silników, 
które mogą zostać wprowadzone do obrotu
według formuły elastycznej.

silnikowych i lokomotyw. Należy 
odpowiednio dostosować alternatywne 
rozwiązanie, które umożliwia 
wprowadzenie do obrotu stałej liczby 
silników według formuły elastycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W pierwotnym brzmieniu dyrektywa dotyczy przejścia z jednego etapu do następnego: w 
rzeczywistości ten okres nie istnieje, ponieważ między jednym a drugim etapem jest ciągłość. 
„Formuły elastyczne” mają zastosowanie podczas danego etapu, a brzmienie dyrektywy 
zostało dostosowane do tego faktu we wszystkich kolejnych poprawkach.

Poprawka 36
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B należy zwiększyć 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20 % 
do 50 % rocznej sprzedaży przez wytwórcę 
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw. Należy odpowiednio 
dostosować maksymalną liczbę silników, 
które mogą zostać wprowadzone do obrotu 
według formuły elastycznej.

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B należy zwiększyć 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20% 
do 40% rocznej sprzedaży przez wytwórcę 
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw. Należy odpowiednio 
dostosować maksymalną liczbę silników, 
które mogą zostać wprowadzone do obrotu 
według formuły elastycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy stanowiskami grup 
politycznych w Parlamencie Europejskim a wnioskiem Komisji.
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Poprawka 37
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B należy zwiększyć 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20 % 
do 50 % rocznej sprzedaży przez wytwórcę 
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw. Należy odpowiednio 
dostosować maksymalną liczbę silników, 
które mogą zostać wprowadzone do obrotu 
według formuły elastycznej.

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B należy zwiększyć 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20 % 
do 50 % rocznej sprzedaży przez wytwórcę 
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw. Maksymalna liczba silników, 
które mogą zostać wprowadzone do obrotu 
według formuły elastycznej, powinna być 
zgodna z załącznikiem XIII pkt 1.2.2.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy dostosować przepisy „formuły 
elastycznej”, tak aby rozszerzyć jej 
stosowanie na silniki stosowane do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en
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Poprawka 39
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy dostosować przepisy „formuły 
elastycznej”, tak aby rozszerzyć jej 
stosowanie na silniki stosowane do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 40
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy dostosować przepisy „formuły 
elastycznej”, tak aby rozszerzyć jej 
stosowanie na silniki stosowane do napędu
wagonów silnikowych i lokomotyw.

(6) Należy dostosować przepisy „formuły 
elastycznej”, tak aby rozszerzyć jej 
stosowanie na silniki stosowane do napędu 
lokomotyw przez ściśle ograniczony okres 
czasu.

Or. en

Poprawka 41
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Poprawa jakości powietrza jest pilną 
koniecznością w wielu państwach 
członkowskich, wymagającą bardziej 
zdecydowanych działań w wielu z nich, 
aby spełnić wymogi dyrektywy o jakości 
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powietrza 2008/50/WE. Przeciwdziałanie 
emisjom u źródła ma ogromne znaczenie 
dla realizacji tych celów i obejmuje 
zmniejszenie emisji pochodzących z 
sektora maszyn samojezdnych 
nieporuszających się po drogach;

Or. en

Poprawka 42
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Na placach budowy pracownicy są 
stale narażeni na emisje, zwłaszcza na 
ultra-drobny rakotwórczy czarny pył 
węglowy z maszyn budowlanych, i 
zasługują w związku z tym na ochronę z 
wykorzystaniem najlepszej dostępnej 
technologii, wspartą wprowadzeniem 
kryterium określającego liczbę cząstek. 

Or. en

Poprawka 43
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przedsiębiorstwa stosujące maszyny, 
które są objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy, powinny korzystać z 
europejskich programów wsparcia lub 
odpowiednich programów wsparcia 
oferowanych przez państwa członkowskie. 
Należy wziąć to pod uwagę, nakładając na 
beneficjentów tych programów wymóg 
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stosowania najlepszych technologii 
dostępnych w ich branży. Wsparcie 
powinny otrzymywać tylko te 
przedsiębiorstwa, które stosują 
technologie o najwyższych normach 
emisji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy; są one zatem ograniczone do
etapu III B.

Or. en

Poprawka 45
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy; są one zatem ograniczone do
etapu III B.
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Or. en

Poprawka 46
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A a III B.

Or. en

Poprawka 47
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy; są one zatem ograniczone do
etapu III B lub do 3 lat, jeśli nie istnieje 
kolejny etap

Or. en

Poprawka 48
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

(7) Przewidziane środki stanowią 
tymczasowe odstępstwo dla sektora 
przetwórczego i nie prowadzą do trwałego 
dostosowania. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

Or. de

Poprawka 49
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r. Po 
tym terminie nie będzie przyznawana 
żadna „formuła elastyczna” na okres 
przejściowy między etapami III A a III B.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w przypadku niektórych kategorii silników nie przewidziano etapu IV, należy 
zachować termin wygaśnięcia środków zwiększających elastyczność w celu zagwarantowania 
właściwego wdrożenia etapu III B dla wszystkich kategorii/zastosowań silników.
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Poprawka 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 2 – ostatnie tiret

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Art. 2 ostatnie tiret otrzymuje 
brzmienie:
– „formuła elastyczna” oznacza 
procedurę przyznawania zezwoleń, na 
mocy której państwo członkowskie 
zezwala na wprowadzenie do obrotu 
ograniczonej liczby silników zgodnie z art. 
10.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa nie podaje jasnej definicji „formuły elastycznej”, więc konieczne 
jest wprowadzenie takiej definicji dla jasności całego jej tekstu.

Poprawka 51
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 2 – ostatnie tiret

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Art. 2 ostatnie tiret otrzymuje 
brzmienie:
– „formuła elastyczna” oznacza 
procedurę przyznawania zezwoleń, na 
mocy której państwo członkowskie 
zezwala na wprowadzenie do obrotu 
ograniczonej liczby silników zgodnie z art. 
10.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa nie podaje jasnej definicji „formuły elastycznej”; konieczne jest 
wprowadzenie takiej definicji dla jasności całego jej tekstu.

Poprawka 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 2 – nowe tiret

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 2 dodaje się nowe tiret w 
brzmieniu:
– „kategoria silnika” oznacza klasyfikację 
silnika opartą na zestawieniu zakresu 
mocy, emisji wymaganych na danym 
etapie i klasyfikacji silnika zgodnie z 
częścią I załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa nie podaje jasnej definicji kategorii silnika, więc konieczne jest 
wprowadzenie takiej definicji dla jasności całego jej tekstu.

Poprawka 53
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 2 – nowe tiret
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 2 dodaje się nowe tiret w 
brzmieniu:
– „kategoria silnika” oznacza klasyfikację 
silnika opartą na zestawieniu zakresu 
mocy, emisji wymaganych na danym 
etapie i klasyfikacji silnika zgodnie z 
częścią I załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa nie podaje jasnej definicji kategorii silnika; konieczne jest 
wprowadzenie takiej definicji dla jasności całego jej tekstu.

Poprawka 54
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 2 – nowe tiret

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W art. 2 dodaje się tiret w brzmieniu:
– „układ oczyszczania spalin 
zmniejszający emisję cząstek” oznacza 
urządzenia i układy filtrów zgodne z 
aktualnym stanem techniki, o sprawności 
co najmniej 90% w odniesieniu do 
usuwania cząstek i kryterium liczbowym 
1012 kWh.

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie 97/68/WE nie zdefiniowano dokładnie układów oczyszczania spalin 
zmniejszających emisję cząstek zgodnie z osiągnięciami technicznymi. Od lat jednak ze 
względu na ochronę pracowników (wymóg całkowitej minimalizacji w odniesieniu do 
rakotwórczych spalin z silników diesla) układy filtrów cząstek w silnikach diesla obowiązują 
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w maszynach (budowlanych) w kopalniach. Brakuje jednoznacznej definicji prawnej na 
szczeblu UE, co sprawia władzom i wytwórcom problemy z interpretacją.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuł 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślony
„(6) Silniki o zapłonie samoczynnym, z 
wyjątkiem stosowanych do napędu 
statków żeglugi śródlądowej, mogą być 
wprowadzone do obrotu według „formuły 
elastycznej” zgodnie z procedurą, o której 
mowa w załączniku XIII uzupełniającym 
ust. 1–5.”

Or. en

Poprawka 56
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuł 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślony
„(6) Silniki o zapłonie samoczynnym, z 
wyjątkiem stosowanych do napędu 
statków żeglugi śródlądowej, mogą być 
wprowadzone do obrotu według „formuły 
elastycznej” zgodnie z procedurą, o której 
mowa w załączniku XIII uzupełniającym 
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ust. 1–5.”

Or. en

(Zob. poprawka do art. 1 ust. 1 pkt 1 wstęp)

Poprawka 57
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Silniki o zapłonie samoczynnym, z 
wyjątkiem stosowanych do napędu statków 
żeglugi śródlądowej, mogą być 
wprowadzone do obrotu według „formuły 
elastycznej” zgodnie z procedurą, o której 
mowa w załączniku XIII uzupełniającym 
ust. 1–5.”

(6) Silniki o zapłonie samoczynnym, z 
wyjątkiem stosowanych do napędu
wagonów silnikowych i statków żeglugi 
śródlądowej, mogą być wprowadzone do 
obrotu według „formuły elastycznej” 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
załączniku XIII uzupełniającym ust. 1–5.”

Or. en

Uzasadnienie

Wagony silnikowe spełniające wymogi etapu III B już istnieją i tam należy szukać rozwiązań 
dla silników. Do produkcji wagonów silnikowych wykorzystuje się silniki „zapożyczone” z 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, dla których istnieją rozwiązania spełniające 
wymogi etapu III B. Dlatego też wagony silnikowe powinny zostać wyłączone z „formuły 
elastycznej”, jak postanowiono w dyrektywie 2004/26/WE.

Poprawka 58
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Silniki o zapłonie samoczynnym, z (6) Silniki o zapłonie samoczynnym, z 
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wyjątkiem stosowanych do napędu statków 
żeglugi śródlądowej, mogą być 
wprowadzone do obrotu według „formuły 
elastycznej” zgodnie z procedurą, o której 
mowa w załączniku XIII uzupełniającym 
ust. 1–5.”

wyjątkiem stosowanych do napędu
wagonów silnikowych i statków żeglugi 
śródlądowej, mogą być wprowadzone do 
obrotu według „formuły elastycznej” 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
załączniku XIII uzupełniającym ust. 1–5.”

Or. en

Poprawka 59
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
(6a) Nie narusza to przepisów państw 
członkowskich dotyczących ograniczania 
emisji w odniesieniu do używania takich 
silników zgodnie z aktualnym stanem 
techniki,  w celu ochrony pracowników i 
w szczególnie zagrożonych regionach, w 
których przekroczone zostały wartości 
emisji ustanowione w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy1, o ile są one zgodne 
z zasadą „zanieczyszczający płaci”, 
niedyskryminujące i celowe.
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Przy zachowaniu zgodności z dyrektywą 2006/50/WE w odniesieniu do pyłu i dwutlenku azotu 
państwa członkowskie muszą mieć możliwość ustanowienia środków dotyczących już 
wprowadzonych do obrotu silników o wysokich emisjach w szczególnie zagrożonych 
regionach (strefy ekologiczne). Takie jasne sformułowanie zapewnia konieczną elastyczność i 
stanowi prawo wspólnotowe. Jest ono jednak kwestionowane przez DG Komisji ds. 
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Przemysłu, chociaż podobne środki dotyczące pojazdów drogowych (osobowych i 
ciężarowych) zostały już dawno wprowadzone w Europie.

Poprawka 60
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Skreśla się ust. 1a;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjątek dla silników zastępczych stwarza lukę w ustawodawstwie. Takie odstępstwo powinno 
być uzależnione od wyposażenia w urządzenia do kontroli emisji, ale ponieważ w Europie 
brak jest ujednoliconych ram określających wymogi dotyczące wyposażenia, przepis ten 
powinien zostać usunięty w celu zagwarantowania stałego usprawniania floty samojezdnych 
maszyn nieporuszających się po drogach.

Poprawka 61
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W ust. 1a skreśla się akapit drugi.

Or. en
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Poprawka 62
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W ust. 1a skreśla się akapit drugi.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w starszych pojazdach nie ma dostatecznie dużo miejsca, aby zamontować silniki o 
takiej samej mocy spełniające wymogi etapu III B, umożliwienie zastąpienia silników 
spełniających wymogi sprzed etapu III A oraz z etapu III A, zamontowane w starszych 
pojazdach, wyposażonych w silniki zgodne z wymogami etapu III A, pozwoli sektorowi 
przemysłowemu zbliżyć się do czyściejszych standardów emisji określonych dla etapu III A, 
zamiast utrzymywać bardziej zanieczyszczające silniki (spełniające wymogi sprzed etapu 
III A), a tym samym ulepszyć poziom emisji starszych pojazdów, uniknąć wycofywania 
pojazdów przed zakończeniem ich normalnego okresu użytkowania i ewentualnie zapobiec 
przechodzeniu z transportu kolejowego na drogowy.

Poprawka 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W ust. 1a skreśla się akapit drugi:

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustępy 1 b, c oraz d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Dodaje się następujące ust. 1b, 1c i 
1d:
„1b. Silnik zastępczy, jaki należy 
zamontować w wagonie, zespole 
trakcyjnym lub lokomotywie pierwotnie 
wyposażonej w silnik, który nie spełnia 
wymogów określonych dla etapu III A lub 
spełnia tylko wymogi etapu III A, 
powinien spełniać co najmniej wartości 
graniczne określone dla etapu III A. Do 
takich silników nie mają zastosowania 
przepisy art. 9 ust. 3 lit. g), 3 lit. i) i 4 lit. 
a).
1c. Niemniej jednak państwa 
członkowskie mogą zezwolić –
wykorzystując poniżej określoną 
procedurę odstępstwa – na produkcję i 
montowanie silników zastępczych, które 
nie spełniają wymogów etapu III A, w 
następujących przypadkach:
i) odnowienie lub ulepszenie istniejącego 
wagonu, zespołu trakcyjnego lub 
lokomotywy, jeżeli stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne w zakresie rozmiaru, 
obciążenia na oś, projektu nadwozia lub 
podwozia, systemów kontroli silnika 
(silników), a w rezultacie zagroziłoby 
finansowej opłacalności projektu;
ii) jeżeli w następstwie wypadku wagonu, 
zespołu trakcyjnego lub lokomotywy lub w 
wyniku katastrofalnego uszkodzenia ich
silnika (silników) stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne, a w rezultacie 
zagroziłoby z finansowego punktu 
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widzenia renowacji uszkodzonego wagonu 
lub lokomotywy.
Do takich silników nie mają zastosowania 
przepisy art. 9 ust. 3 lit. g), 3 lit. i) i 4 lit. 
a).
Jeżeli udzielono odstępstwa, państwo 
członkowskie udzielające takiego 
odstępstwa w ciągu sześciu miesięcy 
przedstawia Komisji i właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich 
udzielającym homologacji dokument w 
formacie papierowym i elektronicznym, 
zawierający:
– jeden numer referencyjny odstępstwa, 
figurujący na etykiecie przymocowanej do 
każdego silnika, do którego się odnosi,
– rodzaj odstępstwa, łącznie z opisem 
poziomu emisji porównanego do progów 
etapu III A oraz szczegóły alternatywnych 
przepisów mających zastosowanie,
– szczegółowe uzasadnienie przyznania 
odstępstwa, w tym główne trudności 
techniczne oraz ich skutki finansowe i 
środowiskowe, a także opis starań w 
zakresie projektu, jakich dołożono, aby
zbliżyć się do wymogów etapu III A, oraz 
w razie potrzeby inne środki dotyczące 
zmian floty i jej eksploatacji,
– liczbę silników objętych odstępstwem,
– dane dotyczące producenta oraz 
rodzajów i numerów seryjnych silników 
objętych odstępstwem,
– dane dotyczące serii pojazdów 
szynowych, w których zamontuje się 
silniki, oraz zakresy ich eksploatacji,
– wszelkie inne informacje uzasadniające 
wniosek o udzielenie odstępstwa.
1d. Do etykiety silników wprowadzonych 
na rynek zgodnie z ust. 1a, 1b i 1c należy 
dołączyć napis „SILNIK ZASTĘPCZY” 
lub umieścić taki napis w instrukcji 
obsługi silnika.”
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 65
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a b (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustępy 1 b oraz c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ab) Dodaje się następujące ustępy:
1b. Silnik zastępczy, jaki należy 
zamontować w wagonie, zespole 
trakcyjnym lub lokomotywie pierwotnie 
wyposażonej w silnik, który nie spełnia 
wymogów określonych dla etapu III A lub 
spełnia tylko wymogi III A, powinien 
spełniać co najmniej wartości graniczne 
określone dla etapu III A. Do takich 
silników nie mają zastosowania przepisy 
art. 9 ust. 3 lit. g), 3 lit. i) i 4 lit. a).
1c. Do etykiety silników wprowadzonych 
na rynek zgodnie z ust. 1a i 1b należy 
dołączyć napis „SILNIK ZASTĘPCZY” 
lub umieścić taki napis w instrukcji 
obsługi.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ w starszych pojazdach nie ma dostatecznie dużo miejsca, aby zamontować silniki o 
takiej samej mocy spełniające wymogi etapu III B, umożliwienie zastąpienia silników 
spełniających wymogi sprzed etapu III A oraz z etapu III A, zamontowane w starszych 
pojazdach, wyposażonych w silniki zgodne z wymogami etapu III A, pozwoli sektorowi 
przemysłowemu zbliżyć się do czyściejszych standardów emisji określonych dla etapu III A, 
zamiast utrzymywać bardziej zanieczyszczające silniki (spełniające wymogi sprzed etapu 
III A), a tym samym ulepszyć poziom emisji starszych pojazdów, uniknąć wycofywania 
pojazdów przed zakończeniem ich normalnego okresu użytkowania i ewentualnie zapobiec 
przechodzeniu z transportu kolejowego na drogowy.

Poprawka 66
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a c (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustępy 1 d oraz e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ac) Dodaje się następujące ustępy:
„1d. W drodze odstępstwa państwa 
członkowskie mogą zezwolić na produkcję 
i montowanie silników zastępczych, które 
nie spełniają wymogów etapu III A, w 
następujących przypadkach:
i) odnowienie lub ulepszenie istniejącego 
wagonu, zespołu trakcyjnego lub 
lokomotywy, jeżeli stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne w zakresie rozmiaru, 
obciążenia na oś, projektu nadwozia lub 
podwozia, systemów kontroli silnika 
(silników), a w rezultacie zagroziłoby 
finansowej opłacalności projektu; pod 
warunkiem, że stosowaniu towarzyszy 
ocena skutków stanowiąca wystarczające 
uzasadnienie dla odstępstwa i wykazująca, 
że ogólny poziom emisji w porównaniu z 
oryginalnymi silnikami ulegnie poprawie.
ii) jeżeli w następstwie wypadku wagonu, 
zespołu trakcyjnego lub lokomotywy lub w 
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wyniku katastrofalnego uszkodzenia ich 
silnika (silników) stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne, a w rezultacie 
zagroziłoby opłacalności reparacji 
uszkodzonego wagonu, zespołu 
trakcyjnego lub lokomotywy. Do silników, 
o których mowa w niniejszym ustępie, nie 
mają zastosowania przepisy art. 9 ust. 3 
lit. g), 3 lit. i) i 4 lit. a). Jeżeli udzielono 
odstępstwa, państwo członkowskie 
udzielające takiego odstępstwa w ciągu 
sześciu miesięcy przedstawia Komisji i 
właściwym organom pozostałych państw 
członkowskich udzielającym homologacji 
dokument w formacie papierowym i 
elektronicznym, zawierający:
– jeden numer referencyjny odstępstwa, 
figurujący na etykiecie przymocowanej do 
każdego silnika, do którego się odnosi,
– rodzaj odstępstwa, łącznie z opisem 
poziomu emisji porównanego do progów 
etapu III A oraz szczegóły alternatywnych 
przepisów mających zastosowanie,
– szczegółowe uzasadnienie przyznania 
odstępstwa, w tym główne trudności 
techniczne oraz ich skutki finansowe i 
środowiskowe, a także opis starań w 
zakresie projektu, jakich dołożono, aby 
zbliżyć się do wymogów etapu III A, oraz 
w razie potrzeby inne środki dotyczące 
zmian floty i jej eksploatacji,

— liczbę silników objętych 
odstępstwem,

— – dane dotyczące producenta oraz 
rodzajów i numerów seryjnych 
silników objętych odstępstwem,

– dane dotyczące serii pojazdów 
szynowych, w których zamontuje się 
silniki, oraz zakresy ich eksploatacji,
– wszelkie inne informacje uzasadniające 
wniosek o udzielenie odstępstwa.
1e. Do etykiety silników wprowadzonych 
na rynek zgodnie z ust. 1a, 1b i 1c należy 
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dołączyć napis „SILNIK ZASTĘPCZY” 
lub umieścić taki napis w instrukcji 
obsługi.”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 67
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a b (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustępy 1 b oraz c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ab) Dodaje się następujące ustępy:
„1b. Silnik zastępczy, jaki należy 
zamontować w wagonie, zespole 
trakcyjnym lub lokomotywie pierwotnie 
wyposażonej w silnik, który nie spełnia 
wymogów określonych dla etapu III A lub 
spełnia tylko wymogi etapu III A, 
powinien spełniać co najmniej wartości 
graniczne określone dla etapu III A. Do 
takich silników nie mają zastosowania 
przepisy art. 9 ust. 3 lit. g), 3 lit. i) i 4 lit. 
a).
1c. Do etykiety silników wprowadzonych 
na rynek zgodnie z ust. 1a i 1b należy 
dołączyć napis „SILNIK ZASTĘPCZY” 
lub umieścić taki napis w instrukcji 
obsługi.”
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Uzasadnienie

Ponieważ w starszych pojazdach nie ma dostatecznie dużo miejsca, aby zamontować silniki o 
takiej samej mocy spełniające wymogi etapu III B, umożliwienie zastąpienia silników 
spełniających wymogi sprzed etapu III A oraz z etapu III A, zamontowane w starszych 
pojazdach, wyposażonych w silniki zgodne z wymogami etapu III A, pozwoli sektorowi 
przemysłowemu zbliżyć się do czyściejszych standardów emisji określonych dla etapu III A, 
zamiast utrzymywać bardziej zanieczyszczające silniki (spełniające wymogi sprzed etapu 
III A), a tym samym ulepszyć poziom emisji starszych pojazdów, uniknąć wycofywania 
pojazdów przed zakończeniem ich normalnego okresu użytkowania i ewentualnie zapobiec 
przechodzeniu z transportu kolejowego na drogowy.

Poprawka 68
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a c (nowa)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustępy 1 d oraz e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ac) Dodaje się następujące ustępy:
„1d. W drodze odstępstwa państwa 
członkowskie mogą zezwolić na produkcję 
i montowanie silników zastępczych, które 
nie spełniają wymogów etapu III A, w 
następujących przypadkach:
i) odnowienie lub ulepszenie istniejącego 
wagonu, zespołu trakcyjnego lub 
lokomotywy, jeżeli stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne w zakresie rozmiaru, 
obciążenia na oś, projektu nadwozia lub 
podwozia, systemów kontroli silnika 
(silników), a w rezultacie zagroziłoby 
opłacalności projektu; pod warunkiem, że 
stosowaniu towarzyszy ocena skutków 
stanowiąca wystarczające uzasadnienie 
dla odstępstwa i wykazująca, że ogólny 
poziom emisji w porównaniu z 
oryginalnymi silnikami ulegnie poprawie.
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ii) jeżeli w następstwie wypadku wagonu, 
zespołu trakcyjnego lub lokomotywy lub w 
wyniku katastrofalnego uszkodzenia ich 
silnika (silników) stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne, a w rezultacie 
zagroziłoby opłacalności reparacji 
uszkodzonego wagonu, zespołu 
trakcyjnego lub lokomotywy.
Do silników, o których mowa w 
niniejszym ustępie, nie mają zastosowania 
przepisy art. 9 ust. 3g), 3i) i 4a).
Jeżeli udzielono odstępstwa, państwo 
członkowskie udzielające takiego 
odstępstwa w ciągu sześciu miesięcy 
przedstawia Komisji i właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich 
udzielającym homologacji dokument w 
formacie papierowym i elektronicznym, 
zawierający:
– jeden numer referencyjny odstępstwa, 
figurujący na etykiecie przymocowanej do 
każdego silnika, do którego się odnosi,
– rodzaj odstępstwa, łącznie z opisem 
poziomu emisji porównanego do progów 
etapu III A oraz szczegóły alternatywnych 
przepisów mających zastosowanie,
– szczegółowe uzasadnienie przyznania 
odstępstwa, w tym główne trudności 
techniczne oraz ich skutki finansowe i 
środowiskowe, a także opis starań w 
zakresie projektu, jakich dołożono, aby 
zbliżyć się do wymogów etapu III A, oraz 
w razie potrzeby inne środki dotyczące 
zmian floty i jej eksploatacji,
– liczbę silników objętych odstępstwem,
– dane dotyczące producenta oraz 
rodzajów i numerów seryjnych silników 
objętych odstępstwem,
– dane dotyczące serii pojazdów 
szynowych, w których zamontuje się 
silniki, oraz zakresy ich eksploatacji,
– wszelkie inne informacje uzasadniające 
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wniosek o udzielenie odstępstwa.
1e. Do etykiety silników wprowadzonych 
na rynek zgodnie z ust. 1a, 1b i 1c należy 
dołączyć napis „SILNIK ZASTĘPCZY” 
lub umieścić taki napis w instrukcji 
obsługi.”

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Państwa członkowskie zezwalają na 
wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII.

(7) Państwa członkowskie zezwalają na 
wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII. Silniki o zapłonie 
iskrowym, o których mowa w punkcie 
A(iii) części 1 załącznika I, i silniki 
napędowe statków żeglugi śródlądowej nie 
są objęte tą procedurą.
„Formuła elastyczna” rozpocznie się w 
momencie, kiedy stanie się obowiązkowe 
wprowadzanie do obrotu silników 
odpowiadających wymogom danego 
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etapu, a czas jej trwania będzie taki sam 
jak czas trwania tego etapu, nie 
przekraczając jednak okresu trzech lat. 
Silniki są homologowane zgodnie z 
etapem bezpośrednio poprzedzającym etap 
brany pod uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 70
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Państwa członkowskie zezwalają na 
wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII.”

(7) Państwa członkowskie zezwalają na 
wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII. Silniki o zapłonie 
iskrowym, o których mowa o których 
mowa w punkcie A(iii) części 1 załącznika 
I, i silniki napędowe statków żeglugi 
śródlądowej nie są objęte tą procedurą.
„Formuła elastyczna” rozpocznie się w 
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momencie, kiedy stanie się obowiązkowe 
wprowadzanie do obrotu silników 
odpowiadających wymogom danego 
etapu, a czas jej trwania będzie taki sam 
jak czas trwania tego etapu, nie 
przekraczając jednak okresu trzech lat. 
Silniki są homologowane zgodnie z 
wymogami etapu bezpośrednio 
poprzedzającego etap brany pod uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 71
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Państwa członkowskie zezwalają na 
wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII.”

(7) Państwa członkowskie zezwalają na 
wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII.

Silniki mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z „formułą elastyczną” od dnia, w 
którym zaczyna obowiazywać dany etap, 
aż do jego zakończenia, nie przekraczając 
jednak okresu trzech lat od momentu 
rozpoczęcia danego etapu. Silniki są 
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homologowane zgodnie z wymogami 
etapu bezpośrednio poprzedzającego etap 
mający zastosowanie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Dodaje się pkt 8 w brzmieniu skreślony
„(8) „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowymi 
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r.”

Or. en

Poprawka 73
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Dodaje się pkt 8 w brzmieniu: skreślony
„(8) „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowymi 
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r.”
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Or. en

Poprawka 74
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Dodaje się pkt 8 w brzmieniu: skreślony
„(8) „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowymi 
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r.”

Or. en

Poprawka 75
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowymi
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r.”

(8) „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowym
między etapami III A a III B.

Or. en
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Poprawka 76
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowymi 
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r.”

(8) „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowymi 
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r. Po tym terminie 
nie przyznaje się żadnej „formuły 
elastycznej” na okres przejściowy między 
etapami III A a III B.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w przypadku niektórych kategorii silników nie przewidziano etapu IV, należy 
zachować termin wygaśnięcia środków zwiększających elastyczność w celu zagwarantowania 
właściwego wdrożenia etapu III B dla wszystkich kategorii/zastosowań silników.

Poprawka 77
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:
Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
naruszają uprawnienia państw 
członkowskich do ustanawiania, przy 
należytym przestrzeganiu Traktatu, 
takich wymagań, które mogą okazać się 
niezbędne do zapewnienia pracownikom 
bezpieczeństwa podczas używania 
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maszyn objętych niniejszą dyrektywą i 
które są zgodne z aktualnym stanem 
techniki.

Or. de

Uzasadnienie

W poprawce usunięto zbędne sformułowania z obecnego art. 13 i w odniesieniu do emisji 
ujednolicono dyrektywę 97/68/WE z dyrektywą 98/24/WE w sprawie niebezpiecznych 
substancji. Jest to konieczne również dlatego, że wytwórcy montują filtry cząstek w 
maszynach samojezdnych i pojazdach, istnieje więc groźba wycofania oznakowania CE i 
roszczeń z tytułu gwarancji. Poprawka uzupełnia również załącznik 4.1 do dyrektywy 
97/68/WE.

Poprawka 78
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b
Ponieważ zmiana dyrektywy 97/68/WE w 
sprawie emisji zanieczyszczeń gazowych i 
pyłowych z silników spalinowych 
montowanych w maszynach 
samojezdnych nieporuszających się po 
drogach jest już przygotowywana przez 
Komisję – co oznacza że szerzej zakrojona 
zmiana dyrektywy jest spodziewana na 
początku 2012 r. – realnie możliwe wydaje 
się rozstrzygnięcie kwestii związanych z 
dyrektywą w bardziej kompleksowy sposób 
zamiast przyjmowania potencjalnie 
szkodliwego i fragmentarycznego 
ustawodawstwa; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia tej planowanej 
zmiany.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja przedstawiła wniosek COM(2010) 362 w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 
97/68/WE stosunkowo późno, gdyż środki, które Komisja pragnie poddać zmianie, wchodzą w 
życie już 1 stycznia 2011 r. Przede wszystkim z tego względu, że wniosek Komisji może 
stworzyć ryzyko niepożądanego precedensu polegającego na złagodzeniu prawodawstwa w 
zakresie środowiska oraz przyjętych standardów, a także ze względu na to, że w 
przygotowaniu jest już zmiana całej dyrektywy 97/68/WE, kwestie, o których mowa, powinny i 
mogą zostać rozwiązane w bardziej kompleksowy sposób.

Poprawka 79
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1c
Komisja składa co roku sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Ministrów w sprawie postępów w rozwoju 
lokomotyw spełniających wymogi Euro 
IIIb.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik – wprowadzenie
Dyrektywa 97/68/WE
-

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część 1 załącznika XIII otrzymuje 
brzmienie:

Załącznik XIII otrzymuje brzmienie:

Or. en
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Poprawka 81
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik – wprowadzenie
Dyrektywa 97/68/WE
-

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część 1 załącznika XIII otrzymuje 
brzmienie:

Załącznik XIII otrzymuje brzmienie:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Z wyjątkiem okresu przejściowego 
między etapami III A a III B WUO, który 
chce skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakupienie od swoich dostawców silników
określonej w pkt. 1.1.1. i 1.1.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji

1.1. WUO, który chce skorzystać z
„formuły elastycznej”, z wyjątkiem 
silników napędowych do lokomotyw,
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia dla 
producentów silników WUO na 
wprowadzenie do obrotu silników do 
wyłącznego użytku WUO. Z wyjątkiem 
etapu III B, liczby silników nie 
przekraczają liczb zapisanych w pkt 1.1.1. 
i 1.1.2.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg homologowania silników objętych formułą elastyczności zgodnie z wymogami 
poprzedniego etapu zostaje przesunięty do art. 10 ust. 7.
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Poprawka 83
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Z wyjątkiem okresu przejściowego 
między etapami III A a III B WUO, który 
chce skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakupienie od swoich dostawców silników
określonej w pkt. 1.1.1. i 1.1.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji

1.1. Bez uszczerbku dla części 1.2 WUO, 
który chce skorzystać z „formuły 
elastycznej”, z wyjątkiem silników 
napędowych do lokomotyw, powinien 
zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia dla 
producentów silników WUO na 
wprowadzenie do obrotu silników do 
wyłącznego użytku WUO. Z wyjątkiem 
etapu III B, liczba silników nie przekracza 
liczb zapisanych w pkt 1.1.1. i 1.1.2.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.1.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 20 % rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat
sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 

1.1.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 20% rocznej liczby urządzeń 
wprowadzonych do obrotu przez WUO z 
silnikami danej kategorii (obliczonej jako 
średnia z ostatnich pięciu lat). Jeśli WUO
wprowadzał do obrotu urządzenia przez 
okres krótszy niż pięć lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
wprowadzał urządzenia do obrotu.
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UE.

Or. en

Poprawka 85
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.1.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 20 % rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat
sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

1.1.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 20% rocznej liczby urządzeń 
wprowadzonych do obrotu przez WUO z 
silnikami danej kategorii (obliczonej jako 
średnia z ostatnich pięciu lat). Jeśli WUO
wprowadzał do obrotu urządzenia przez 
okres krótszy niż pięć lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
wprowadzał urządzenia do obrotu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.1.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.1.1. i z wyłączeniem 
silników stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych i lokomotyw jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla swoich

1.1.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.1.1. i z wyłączeniem 
silników do napędu wagonów silnikowych 
jest ubieganie się przez WUO o zezwolenie 
dla swoich producentów silników na 



AM\857770PL.doc 49/64 PE458.785v01-00

PL

dostawców silników na wprowadzenie do 
obrotu stałej liczby silników według 
„formuły elastycznej”. Liczba silników nie 
może przekroczyć, w żadnej kategorii, 
podanych niżej wartości:

wprowadzenie do obrotu stałej liczby 
silników do wyłącznego użytku WUO.
Liczba silników nie może przekroczyć, w 
żadnej kategorii, podanych niżej wartości:

Or. en

Poprawka 87
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.1.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.1.1. i z wyłączeniem 
silników stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych i lokomotyw jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla swoich
dostawców silników na wprowadzenie do 
obrotu stałej liczby silników według 
„formuły elastycznej”. Liczba silników nie 
może przekroczyć, w żadnej kategorii, 
podanych niżej wartości:

1.1.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.1.1. i z wyłączeniem 
silników do napędu wagonów silnikowych 
jest ubieganie się przez WUO o zezwolenie 
dla swoich producentów silników na 
wprowadzenie do obrotu stałej liczby 
silników do wyłącznego użytku WUO.
Liczba silników nie może przekroczyć, w 
żadnej kategorii, podanych niżej wartości:

Or. en

Poprawka 88
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.1.2. – tabela – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kategoria silnika Zakres mocy silnika

Or. en
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Poprawka 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A a III B WUO, który chce 
skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakup od swoich dostawców silników
określonej w pkt. 1.2.1. i 1.2.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji, z 
wyłączeniem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

1.2. W drodze odstępstwa od części 1.1 
podczas etapu III B, ale nie dłużej niż 
przez trzy lata od rozpoczęcia tego etapu, z 
wyjątkiem silników do napędu wagonów 
silnikowych i lokomotyw, WUO, który 
chce skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia dla 
producentów silników WUO na 
wprowadzenie do obrotu silników do 
wyłącznego użytku WUO. Liczba silników 
nie przekracza liczb zapisanych w pkt 
1.2.1. i 1.2.2.

Or. en

Poprawka 90
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A a III B WUO, który chce 
skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakup od swoich dostawców silników 
określonej w pkt. 1.2.1. i 1.2.2. liczby 

1.2. W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A a III B WUO, który chce 
skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakup od swoich dostawców silników 
określonej w pkt 1.2.1. lub pkt 1.2.2. liczby 
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silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji, z 
wyłączeniem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji, z 
wyłączeniem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

Or. en

Poprawka 91
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A a III B WUO, który chce 
skorzystać z „formuły elastycznej”,
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakup od swoich dostawców silników
określonej w pkt. 1.2.1. i 1.2.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji, z 
wyłączeniem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

1.2. Podczas etapu III B, z wyjątkiem 
silników stosownych do napędu wagonów 
silnikowych i lokomotyw, WUO, który 
chce skorzystać z „formuły elastycznej” 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia dla 
producentów silników WUO na 
wprowadzenie do obrotu silników do 
wyłącznego użytku WUO. Liczba silników 
nie przekracza liczb zapisanych w pkt 
1.2.1. i 1.2.2. Silniki spełniają wymogi art. 
10 ust. 7.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
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Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 50 % rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat
sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 50% rocznej liczby urządzeń 
wprowadzonych do obrotu przez WUO z 
silnikami danej kategorii (obliczonej jako 
średnia z ostatnich pięciu lat). Jeśli WUO
wprowadzał do obrotu urządzenia przez 
okres krótszy niż pięć lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
wprowadzał urządzenia do obrotu.

Or. en

Poprawka 93
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 50 % rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat
sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 50% rocznej liczby urządzeń 
wprowadzonych do obrotu przez WUO z 
silnikami danej kategorii (obliczonej jako 
średnia z ostatnich pięciu lat). Jeśli WUO
wprowadzał do obrotu urządzenia przez 
okres krótszy niż pięć lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO
wprowadzał urządzenia do obrotu.

Or. en
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Poprawka 94
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 50 % rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat 
sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO 
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO 
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 40% rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat 
sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO 
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO 
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy stanowiskami grup 
politycznych w Parlamencie Europejskim i wnioskiem Komisji.

Poprawka 95
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 50 % rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat 

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie 
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 20% rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat 



PE458.785v01-00 54/64 AM\857770PL.doc

PL

sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO 
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO 
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO 
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO 
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.2.1. jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla swoich 
dostawców silników na wprowadzenie do 
obrotu stałej liczby silników według 
„formuły elastycznej”. Liczba silników nie 
może przekroczyć, w żadnej kategorii, 
podanych niżej wartości:

1.2.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.2.1. jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla producentów
silników WUO na wprowadzenie do obrotu 
stałej liczby silników do wyłącznego 
użytku WUO. Liczba silników nie może 
przekroczyć, w żadnej kategorii, podanych 
niżej wartości:

Or. en

Poprawka 97
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.2.1. jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla swoich 

1.2.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.2.1. jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla producentów
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dostawców silników na wprowadzenie do 
obrotu stałej liczby silników według 
„formuły elastycznej”. Liczba silników nie 
może przekroczyć, w żadnej kategorii, 
podanych niżej wartości:

silników WUO na wprowadzenie do obrotu 
stałej liczby silników do wyłącznego 
użytku WUO. Liczba silników nie może 
przekroczyć, w żadnej kategorii, podanych 
niżej wartości:

Or. en

Poprawka 98
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.2.2. – tabela – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kategoria silnika Zakres mocy silnika

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych „formułę elastyczną” stosuje 
się zgodnie z pkt. 1.1.1. od początku 
okresu przejściowego miedzy etapami III 
A a III B.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten wymóg został już wymieniony w pkt 1.1.1 załącznika XIII.

Poprawka 100
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych „formułę elastyczną” stosuje 
się zgodnie z pkt. 1.1.1. od początku 
okresu przejściowego miedzy etapami III 
A a III B.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten wymóg został już wymieniony w części 1.1 załącznika XIII.

Poprawka 101
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych „formułę elastyczną” stosuje 
się zgodnie z pkt. 1.1.1. od początku 
okresu przejściowego miedzy etapami III 
A a III B.

skreślony
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12 
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw WUO 
może zażądać dla producentów silników
WUO zezwolenia na wprowadzenie do 
obrotu maksymalnie 12 silników do
wyłącznego użytku WUO.

Or. en

Poprawka 103
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12 
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw WUO 
może zażądać dla producentów silników
WUO zezwolenia na wprowadzenie do 
obrotu maksymalnie 12 silników do
wyłącznego użytku WUO.

Or. en
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Poprawka 104
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 10
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.
WUO może także zażądać zezwolenia dla 
swojego dostawcy silników na 
wprowadzenie do obrotu dodatkowej 
liczby co najwyżej 10 silników, które 
zostaną zamontowane w lokomotywach 
spełniających wymogi dotyczące skrajni 
pojazdu GERT 8073 wydanie 2, zgodnie z 
technicznymi przepisami krajowymi, o 
których powiadomiono zgodnie z art. 17 
ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE.

Or. en

Poprawka 105
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
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A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 20
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.
WUO może także zażądać zezwolenia dla 
swojego dostawcy silników na 
wprowadzenie do obrotu dodatkowej 
liczby co najwyżej 20 silników, które 
zostaną zamontowane w lokomotywach 
spełniających wymogi dotyczące skrajni 
pojazdu GERT 8073 wydanie 2, zgodnie z 
technicznymi przepisami krajowymi, o 
których powiadomiono zgodnie z art. 17 
ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE, i 
posiadających lub kwalifikujących się do 
uzyskania świadectwa bezpieczeństwa 
uprawniającego do użytkowania sieci 
krajowej w Wielkiej Brytanii.

Or. en

Poprawka 106
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 20
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.
WUO może także zażądać zezwolenia dla 
swojego dostawcy silników na 
wprowadzenie do obrotu dodatkowej 
liczby co najwyżej 20 silników, które 
zostaną zamontowane w lokomotywach 
spełniających wymogi dotyczące skrajni 
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pojazdu GERT 8073 wydanie 2, zgodnie z 
technicznymi przepisami krajowymi, o 
których powiadomiono zgodnie z art. 17 
ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Żaden silnik spełniający wymogi etapu III B nie może zostać zamontowany w lokomotywie. 
Mniejsze lokomotywy stoją przed jeszcze większymi trudnościami technicznymi i będą 
wymagały jeszcze większej dodatkowej elastyczności.

Poprawka 107
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 20
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.
WUO może także zażądać zezwolenia dla 
swojego dostawcy silników na 
wprowadzenie do obrotu dodatkowej 
liczby co najwyżej 10 silników, które 
zostaną zamontowane w lokomotywach 
spełniających wymogi dotyczące skrajni 
pojazdu GERT 8073 wydanie 2, zgodnie z 
technicznymi przepisami krajowymi, o
których powiadomiono zgodnie z art. 17 
ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE.

Or. en
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Poprawka 108
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12 
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 25 
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

Or. de

Poprawka 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III A 
a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym między etapami III A 
a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 40
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

Or. es

Uzasadnienie

Inwestowanie w projektowanie lokomotyw wymaga znacznych nakładów, a na osiągnięcie 
technologicznej wydajności potrzeba czasu. Ponieważ emisje powstające w transporcie 
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kolejowym są znacznie niższe niż w innych rodzajach transportu, stosowne wydaje się 
zwiększenie maksymalnej liczby silników, które mogą zostać wprowadzone do obrotu, tak aby 
nie ograniczać ich podaży, co przyniosłoby niekorzystne skutki dla rozwoju kolejnictwa lub 
wolnej konkurencji.

Poprawka 110
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami 
III A a III B WUO może zażądać dla 
swojego dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 8
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”,
o ile istnieje techniczne uzasadnienie dla 
niemożliwości przestrzegania wartości 
granicznych etapu III B.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.5. – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5. WUO powinien dołączyć następujące 
informacje do wniosku do organu 
udzielającego homologacji:

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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Or. en

Poprawka 112
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 1 – punkt 1.5. – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5. WUO powinien dołączyć następujące 
informacje do wniosku do organu 
udzielającego homologacji:

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. DZIAŁANIA WYTWÓRCY SILNIKA
2.1. Wytwórca silników może wprowadzać 
na rynek silniki w ramach programu 
elastyczności autoryzowanego 
zezwoleniem udzielonym zgodnie z sekcją 
1 i 3 niniejszego załącznika.
2.2. Wytwórca silników zamieszcza na 
takich silnikach następujący tekst: „Silnik 
wprowadzony na rynek w ramach 
programu elastyczności” zgodnie z 
wymogami określonymi w sekcji 3 
załącznika I.

Or. en
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Poprawka 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. DZIAŁANIA ORGANU 
UDZIELAJĄCEGO HOMOLOGACJI
3.1. Organ udzielający homologacji 
ocenia treść wniosku w sprawie 
zastosowania „formuły elastycznej” wraz 
z załączonymi do niego dokumentami. 
Następnie informuje on WUO o swojej 
pozytywnej lub negatywnej decyzji w 
sprawie złożonego przez niego wniosku o 
udzielenie zezwolenia na zastosowanie 
„formuły elastycznej”.

Or. en


