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Amendamentul 17
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Prelungirea dispozițiilor privind flexibilitatea din Directiva privind echipamentele mobile 
fără destinație rutieră ar afecta grav atingerea obiectivelor UE privind calitatea aerului în 
statele membre. Propunerea contravine chiar opiniei Comisiei, iar PE solicită elaborarea 
unei legislații privind calitatea aerului care să se axeze mai mult pe sursele de poluare. Dacă 
s-ar renunța la caracterul strict al legislației existente s-ar crea, de asemenea, un precedent 
periculos pentru alte domenii din legislația UE privind valorile-limită de emisii.

Amendamentul 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
-

Proiectul de rezoluție legislativă Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 19
Pavel Poc

Propunere de directivă – act de modificare
-
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Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei. 

Or. en

Amendamentul 20
Bairbre de Brún

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 97/68/CE9 vizează emisii de 
gaze de eșapament din motoare instalate în 
utilaje mobile fără destinație rutieră. 
Limitele actuale de emisii care se aplică 
omologării de tip a majorității motoarelor 
cu aprindere prin compresie în etapa III A 
urmează să fie înlocuite de limitele mai 
stricte din etapa III B. Aceste limite se 
aplică de la 1 ianuarie 2010 în ceea ce 
privește omologarea de tip pentru 
motoarele respective și de la 1 ianuarie 
2011 în ceea ce privește introducerea pe 
piață.

(1) Directiva 97/68/CE9 vizează emisii de 
gaze de eșapament și limite de emisii 
pentru poluanții aerului proveniți din 
motoare instalate în utilaje mobile fără 
destinație rutieră, urmărind în același timp 
să protejeze sănătatea umană și mediul.
Limitele actuale de emisii care se aplică 
omologării de tip a majorității motoarelor 
cu aprindere prin compresie în etapa III A 
urmează să fie înlocuite de limitele mai 
stricte din etapa III B. Aceste limite se 
aplică de la 1 ianuarie 2010 în ceea ce 
privește omologarea de tip pentru 
motoarele respective și de la 1 ianuarie 
2011 în ceea ce privește introducerea pe 
piață.

Or. en

Justificare

Pentru conformitate cu articolul 1 din Directiva 97/68/CE care stabilește drept obiectiv 
apropierea legislațiilor din statele membre privind standardele de emisii și procedurile de 
omologare de tip pentru motoarele care urmează să fie instalate pe echipamente mobile fără 
destinație rutieră și care contribuie la funcționarea fără impedimente a pieței interne și, în 
același timp, protejează sănătatea umană și mediul înconjurător.
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Amendamentul 21
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Revizuirea Directivei 97/68/CE se 
află în prezent în curs de efectuare la 
Comisie, în conformitate cu 
recomandările specificate la articolul 2 
din Directiva 2004/24/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Cu toate acestea, pentru a fi eficiente, 
măsurile prevăzute în această directivă ar 
trebui să intre în vigoare imediat ce va 
începe aplicarea etapei III B.

Or. en

Amendamentul 22
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La următoarea revizuire a Directivei 
97/68/CE, Comisia ar trebui să propună 
instituirea unei noi etape privind emisiile 
– etapa V – care ar trebui să fie aliniată  
la cerințele legate de standardele Euro VI 
pentru vehiculele grele;

Or. en

Justificare

Este important să se stabilească noi valori-limită cât mai curând posibil – cu ocazia 
următoarei revizuiri a Directivei 97/68/CE – pentru a acorda industriei timpul necesar pentru 
implementarea tehnică a noilor cerințe.  În comparație cu valorile din etapa IV deja definite 
pentru motoarele cu propulsie, alinierea la valorile-limită Euro VI va continua să contribuie 
la reducerea emisiilor de particule prin introducerea unei limite mai stricte de particule 
(masă) și a unei limite privind numărul de particule (număr).
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Amendamentul 23
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La următoarea revizuire a Directivei 
97/68/CE ar trebui introduse noi cerințe 
privind reducerea particulelor, în special 
valori-limită ale numărului de particule 
pentru toate categoriile de motoare, 
pentru a asigura reducerea eficientă a 
particulelor ultrafine. 

Or. en

Justificare

Deoarece particulele ultrafine sunt aproape imponderabile, abordarea actuală bazată pe 
valorile-limită privind masa particulelor nu oferă o soluție adecvată pentru emisiile de 
particule ultrafine, care sunt deosebit de dăunătoare pentru sănătatea umană și care pot 
avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra climei (în special în cazul particulelor 
negre de carbon). Adoptarea unei valori-limită privind numărul de particule va garanta 
introducerea rapidă a celei mai bune tehnologii disponibile pentru abordarea eficientă a 
problemei reprezentate de emisiile de particule.

Amendamentul 24
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Discuțiile privind cerințele 
armonizate legate de dispozitivele de post-
echipare pentru controlul emisiilor se află 
în curs sub auspiciile UNECE. Pe această 
bază, Comisia ar trebui ca la viitoarea 
revizuire a Directivei 97/68/CE să 
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definească o abordare cuprinzătoare 
pentru a promova post-echiparea cu 
sisteme de post-tratare a flotei existente de 
echipamente mobile fără destinație 
rutieră.

Or. en

Justificare

Post-echiparea vehiculelor existente cu dispozitive de control al emisiilor de ultimă generație 
reprezintă o măsură importantă pentru a reduce impactul asupra mediului al sectorului 
echipamentelor mobile fără destinație rutieră per ansamblu.

Amendamentul 25
Karin Kadenbach

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Directiva 98/24/CE s-a menționat 
că emisiile de funingine de motorină sunt 
cancerigene. Activitățile și procedurile în 
cursul cărora muncitorii sunt expuși la 
emisii cauzate de arderea motorinei 
trebuie, prin urmare, să respecte cerințe 
de minimalizare extrem de riguroase. În 
special pe șantierele de construcții, 
muncitorii sunt în permanență expuși la 
acest tip de emisii produse de utilajele 
pentru construcții și merită, prin urmare, 
cea mai bună protecție posibilă.

Or. de

Justificare

Acest amendament dezvoltă amendamentul propus de raportor și introduce o referire la 
directiva privind agenții chimici periculoși, referire care trebuia de multă vreme făcută.
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Amendamentul 26
Karin Kadenbach

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Având în vedere experiența, 
constările științifice și tehnologiile 
disponibile, ar trebui realizate 
următoarele demersuri noi:
(a) Având în vedere perioada lungă de 
utilizare a echipamentelor mobile fără 
destinație rutieră deja introduse pe piață, 
emisiile numeroase cauzate de acestea vor 
continua pentru mult timp să reprezinte 
un risc pentru sănătate și mediul 
înconjurător. Instituirea unui proces 
standard în cadrul Uniunii prin care să se 
post-echipeze respectivele utilaje ar trebui 
continuat cât mai curând posibil.
(b) Particulele ultrafine rezultă în urma 
proceselor de ardere la temperaturi înalte. 
Aceste nanoparticule sunt (PM 0.1) 
„imponderabile”. La măsurătorile 
gravimetrice nu se ține seama de aceste 
particule. Totuși, din cauza însemnătății 
lor toxicologice pentru sănătatea umană, 
valorile-limită pentru numărul de 
particule și o procedură adecvată de 
măsurare au fost introduse în dispozițiile 
Uniunii privind emisiile pentru vehiculele 
grele [Euro VI la articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2009 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor și a motoarelor cu 
privire la emisiile provenite de la vehicule 
grele (Euro VI) și privind accesul la 
informații privind repararea și 
întreținerea vehiculelor1] și pentru 
vehiculele ușoare [Euro VI în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
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vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor2]. Aceste dispoziții ar trebui 
introduse și pentru echipamentele mobile 
fără destinație rutieră.
(c) Utilajele mobile și vehiculele ar trebui 
periodic testate pentru a se stabili dacă 
performanța lor în ceea ce privește 
emisiile concordă cu valorile declarate la 
înmatriculare. Stabilirea unor proceduri 
adecvate de măsurare și a unor cicluri de 
testate care să fie ușor de realizat în mod 
descentralizat de către autoritățile statelor 
membre ar avea o contribuție extrem de 
mare din punctul de vedere al sănătății și 
al mediului.
1 JO L 188, 18.7.2009, p. 1.
2 JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

Or. de

Justificare

Nu doar introducerea unor noi standarde privind emisiile, ci și îmbunătățirile care vizează 
reducerea emisiilor produse de utilajele și vehiculele deja introduse pe piață sunt importante 
pentru mediu și sănătate. Post-echiparea cu sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament, 
în special cu filtre pentru particulele diesel, este realizată cu mult succes în special în Elveția. 
Pot fi introduse chiar noi valori-limită privind numărul particulelor dacă se realizează post-
echiparea.

Amendamentul 27
Matthias Groote

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția la etapa III B implică o 
schimbare graduală de tehnologie care 
necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 

(2) Tranziția la etapa III B implică o 
schimbare graduală de tehnologie care 
necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 



PE458.785v01-00 10/65 AM\857770RO.doc

RO

tehnice avansate. Tranziția are loc într-un 
moment în care industria se confruntă cu 
dificultăți economice severe.

tehnice avansate. Situația dificilă din 
punct de vedere economic cu care se 
confruntă industria necesită acțiune, mai 
presus de orice.

Or. de

Amendamentul 28
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția la etapa III B implică o 
schimbare graduală de tehnologie care 
necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. Tranziția are loc într-un 
moment în care industria se confruntă cu 
dificultăți economice severe.

(2) Dezvoltarea motoarelor din etapa III B 
implică o schimbare graduală de tehnologie 
care necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. În plus, integrarea 
acestor motoare în cadrul utilajelor 
implică modificări substanțiale ale 
acestora din urmă. 
Toate aceste lucrări tehnice se realizează 
într-un moment în care întreaga industrie
se confruntă în continuare cu dificultăți 
economice severe care urmează unei 
recesiuni fără precedent.

Or. en

Justificare

Etapa III B reprezintă etapa cea mai solicitantă din punct de vedere tehnic atât pentru 
producătorii de motoare, cât și pentru producătorii de utilaje care integrează respectivele 
motoare.  Această etapă urmează unei perioade de recesiune excepțională în timpul căreia 
întreaga industrie a fost grav afectată, unele dintre sectoarele care se înscriu în domeniul de 
aplicare al directivei suferind o scădere a vânzărilor de la 30% la 70%.
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Amendamentul 29
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția la etapa III B implică o 
schimbare graduală de tehnologie care 
necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. Tranziția are loc într-un 
moment în care industria se confruntă cu 
dificultăți economice severe.

(2) Tranziția la etapa III B implică o 
schimbare graduală de tehnologie care 
necesită costuri de implementare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. Criza financiară și 
economică mondială nu poate servi drept 
motiv pentru a renunța la caracterul strict 
al standardelor de mediu. Investițiile în 
tehnologii ecologice sunt importante 
pentru promovarea creșterii economice 
viitoare, pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru securitatea sanitară.

Or. en

Justificare

În cadrul dezbaterii actuale, Comisia a sugerat că din cauza crizei financiare și economice 
mondiale a existat un impact extrem de negativ asupra industriei producătoare de 
echipamente mobile fără destinație rutieră.  În ciuda dificultăților cu care se confruntă în 
prezent aceste industrii, trebuie subliniat din nou faptul că nu poate servi drept motiv criza 
financiară și economică mondială pentru a renunța la standardele stricte în materie de 
mediu. Dimpotrivă, investițiile în tehnologiile ecologice reprezintă un motor pentru creșterea 
economică viitoare, pentru crearea de locuri de muncă în Europa și un factor important 
pentru securitatea sanitară.

Amendamentul 30
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin intermediul mecanismului de 
flexibilitate producătorii beneficiază de 
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timp suplimentar pentru a-și reproiecta 
utilajele în vederea integrării de noi 
motoare.

Or. en

Justificare

Deși directiva se aplică producătorilor de motoare, aceasta are un impact direct asupra 
producătorilor de echipamente care folosesc aceste motoare. În timp ce directiva prevede 
doar date privind introducerea pe piață a motoarelor, mecanismul de flexibilitate acordă 
producătorilor de echipamente mai mult timp pentru a realiza adaptările necesare în vederea 
integrării acestor motoare. Producători de motoare sunt responsabili pentru a realiza cereri 
în cadrul mecanismului de flexibilitate și pentru a urma procedurile în acest cadru.

Amendamentul 31
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolul 2 litera (b) din Directiva 
2004/26/CE10 prevede evaluarea eventualei 
necesități de mecanisme de flexibilitate 
suplimentare.

(4) Articolul 2 litera (b) din Directiva 
2004/26/CE10 prevede evaluarea eventualei 
necesități de mecanisme de flexibilitate 
suplimentare independent de revizuirea 
cuprinzătoare a Directivei 97/68/CE pe 
care Comisia Europeană o realizează în 
prezent. 

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că o flexibilitate suplimentară se referă la o necesitate specifică 
imediată, conform posibilității oferite prin intermediul articolului 2 litera (b) din Directiva 
2004/26/CE. Pe de altă parte, revizuirea în curs a Directivei 97/68/CE vizează un domeniu 
mai amplu de aplicare și are drept scop evaluarea și apoi revizuirea integrală a cadrului 
acesteia.
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Amendamentul 32
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pe perioada crizei și ulterior acesteia, 
vânzările au scăzut semnificativ și, prin 
urmare, au afectat valoarea reală a 
nivelului actual de flexibilitate, în special 
pentru categoriile de motoare care trebuie 
să se conformeze etapei III B începând cu 
2012 și 2013.

Or. en

Justificare

Etapa III B va intra în vigoare la 1 ianuarie 2012 pentru motoarele de 56-130 kW și la 1 
ianuarie 2013 pentru motoarele de 37-56 kW.  Deoarece perioada de referință va include 
niște ani în care vânzările vor fi foarte reduse, numărul real de motoare care pot fi introduse 
pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate va fi substanțial mai mic decât în condiții 
normale de piață.

Amendamentul 33
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de 
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive 
introdus pe piață în cadrul mecanismului 
de flexibilitate, ar trebui să crească de la 
20 % la 50 % din vânzările anuale de 
echipament cu motoare din categoria 
respectivă ale constructorului de 
echipament. Numărul maxim de motoare 
care pot fi introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate ar trebui 

eliminat
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adaptat în consecință.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de 
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive introdus 
pe piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, ar trebui să crească de la 20 
% la 50 % din vânzările anuale de 
echipament cu motoare din categoria 
respectivă ale constructorului de 
echipament. Numărul maxim de motoare 
care pot fi introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate ar trebui 
adaptat în consecință.

(5) În timpul etapei III B, procentajul din 
numărul de motoare folosite în alte 
aplicații decât propulsia de drezine, 
locomotive și vase de navigație interioară
introdus pe piață în cadrul mecanismului 
de flexibilitate ar trebui să fie de 50 % din 
cantitatea anuală de echipament cu 
motoare din categoria respectivă ale 
constructorului de echipament introdusă 
pe piață. Alternativa conform căreia un 
număr fix de motoare pot fi introduse pe 
piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui adaptată în 
consecință.

Or. en

Justificare

Formularea inițială din directivă face referire la tranziția de la o etapă la următoarea: în 
realitate, această perioadă nu există deoarece există o continuitate între o etapă și 
următoarea. Mecanismele de flexibilitate se aplică pe perioada unei anumite etape, iar 
formularea din directivă este adaptată la această abordare în toate amendamentele 
următoare. 

Amendamentul 35
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive introdus 
pe piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, ar trebui să crească de la 20 
% la 50 % din vânzările anuale de 
echipament cu motoare din categoria 
respectivă ale constructorului de 
echipament. Numărul maxim de motoare 
care pot fi introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate ar trebui 
adaptat în consecință.

(5) În timpul etapei III B, procentajul din 
numărul de motoare folosite în alte 
aplicații decât propulsia de drezine și 
locomotive introdus pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate ar trebui să 
fie de 50 % din cantitatea anuală de 
echipament cu motoare din categoria 
respectivă ale constructorului de 
echipament introdusă pe piață. Alternativa 
conform căreia un număr fix de motoare 
pot fi introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate ar trebui 
adaptată în consecință.

Or. en

Justificare

Formularea inițială din directivă face referire la tranziția de la o etapă la următoarea: în 
realitatea această perioadă nu există deoarece există o continuitate între o etapă și 
următoarea. Mecanismele de flexibilitate se aplică pe perioada unei anumite etape, iar 
formularea din directivă este adaptată la această abordare în toate amendamentele 
următoare. 

Amendamentul 36
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de 
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive introdus 
pe piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, ar trebui să crească de la 20 % 
la 50 % din vânzările anuale de echipament 
cu motoare din categoria respectivă ale 
constructorului de echipament. Numărul 
maxim de motoare care pot fi introduse pe 

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de 
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive introdus 
pe piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să crească de la 20 % 
la 40 % din vânzările anuale de echipament 
cu motoare din categoria respectivă ale 
constructorului de echipament. Numărul 
maxim de motoare care pot fi introduse pe 
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piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui adaptat în consecință.

piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui adaptat în consecință.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se încearcă un compromis între pozițiile grupurilor politice din 
Parlamentul European și propunerea Comisiei.

Amendamentul 37
Matthias Groote

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de 
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive introdus 
pe piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, ar trebui să crească de la 20 % 
la 50 % din vânzările anuale de echipament 
cu motoare din categoria respectivă ale 
constructorului de echipament. Numărul 
maxim de motoare care pot fi introduse pe 
piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui adaptat în 
consecință.

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentajul din numărul de 
motoare folosite în alte aplicații decât 
propulsia de drezine și locomotive introdus 
pe piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să crească de la 20 % 
la 50 % din vânzările anuale de echipament 
cu motoare din categoria respectivă ale 
constructorului de echipament. Numărul 
maxim de motoare care pot fi introduse pe 
piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să fie în conformitate 
cu secțiunea 1.2.2. din Anexa XIII.

Or. de

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

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele aplicabile mecanismului de (6) Normele aplicabile mecanismului de 
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flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea mecanismului respectiv
la motoare destinate propulsiei de drezine 
și locomotive.

flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea sa la motoare destinate 
propulsiei de drezine și locomotive.

Or. en

Amendamentul 39
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele aplicabile mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea mecanismului respectiv
la motoare destinate propulsiei de drezine 
și locomotive.

(6) Normele aplicabile mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea sa la motoare destinate 
propulsiei de drezine și locomotive.

Or. en

Amendamentul 40
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele aplicabile mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea mecanismului respectiv 
la motoare destinate propulsiei de drezine 
și locomotive.

(6) Normele aplicabile mecanismului de 
flexibilitate ar trebui să fie adaptate pentru 
a extinde aplicarea mecanismului respectiv 
la motoare destinate propulsiei de 
locomotive pe o perioadă de timp strict 
limitată.

Or. en
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Amendamentul 41
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Ameliorarea calității aerului 
reprezintă o nevoie stringentă în multe 
state membre, pentru care este nevoie de 
acțiuni mai hotărâte în unele state pentru 
a se conforma Directivei 2008/50/CE 
privind calitatea aerului. Pentru atingerea 
acestor obiective, este esențială 
combaterea emisiilor la sursă inclusiv 
reducerea emisiilor din sectorul 
echipamentelor mobile fără destinație 
rutieră;

Or. en

Amendamentul 42
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Pe șantierele de construcții, 
muncitorii sunt expuși în permanență la 
emisii, în special la particule ultrafine de 
carbon negru care sunt cancerigene, 
emise de utilajele de construcții și, prin 
urmare, merită protecție prin utilizarea 
celor mai bune tehnologii disponibile, 
consolidate prin introducerea criteriului 
legat de numărul de particule.

Or. en
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Amendamentul 43
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Întreprinderile care operează cu 
mașini care se înscriu în domeniul de 
aplicare al prezentei directive ar trebui să 
profite de programele europene de sprijin 
financiar sau de programele de sprijin 
existente în statul membru respectiv. 
Trebuie avut în vedere să li se solicite 
beneficiarilor acestor programe să aplice 
cele mai bune tehnologii existente în 
ramurile lor de activitate. Ar trebui 
susținute doar acele întreprinderi care 
folosesc tehnologiile care respectă cele 
mai bune standarde privind emisiile. 

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III 
A la etapa III B și să expire cel mai târziu 
la 31 decembrie 2013.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație; ca atare, aceste măsuri se 
limitează la etapa III B;

Or. en
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Amendamentul 45
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III 
A la etapa III B și să expire cel mai târziu 
la 31 decembrie 2013.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație; ca atare, aceste măsuri se 
limitează la etapa III B;

Or. en

Amendamentul 46
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III A 
la etapa III B și să expire cel mai târziu la 
31 decembrie 2013.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III A 
la etapa III B.

Or. en

Amendamentul 47
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute de prezenta (7) Măsurile prevăzute de prezenta 



AM\857770RO.doc 21/65 PE458.785v01-00

RO

directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III 
A la etapa III B și să expire cel mai târziu 
la 31 decembrie 2013.

directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație; ca atare, aceste măsuri se 
limitează la etapa III B sau la trei ani 
atunci când nu există etape succesive.

Or. en

Amendamentul 48
Matthias Groote

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III A 
la etapa III B și să expire cel mai târziu la 
31 decembrie 2013.

(7) Măsurile prevăzute reprezintă o scutire 
temporară pentru sectorul de fabricație, 
dar nu au ca rezultat o adaptare 
permanentă. Acestea ar trebui, prin 
urmare, să fie restrânse la tranziția de la 
etapa III A la etapa III B și să expire cel 
mai târziu la 31 decembrie 2013.

Or. de

Amendamentul 49
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III A 
la etapa III B și să expire cel mai târziu la 
31 decembrie 2013.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă reflectă o dificultate temporară 
căreia trebuie să îi facă față sectorul de 
fabricație. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să fie restrânse la tranziția de la etapa III A 
la etapa III B și să expire cel mai târziu la 
31 decembrie 2013. După această dată, nu 
ar trebui acordată flexibilitate 
suplimentară pentru tranziția de la etapa 
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III A la etapa III B.

Or. en

Justificare

Deoarece pentru anumite categorii de motoare nu a fost introdusă etapa IV, este important să 
se păstreze un termen-limită pentru expirarea măsurilor de flexibilitate, pentru a garanta 
implementarea adecvată a etapei III B pentru toate categoriile / aplicațiile privind motoarele.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 97/68/CE
Articolul 2 – ultima liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 2, textul de la ultima 
liniuță se înlocuiește cu următorul text:
- mecanismul de flexibilitate reprezintă 
procedura de scutire prin care un stat 
membru permite introducerea pe piață a 
unei cantități limitate de motoare, în 
conformitate cu articolul 10.

Or. en

Justificare

Directiva existentă nu oferă o definiție clară a mecanismului de flexibilitate. Așadar este 
necesar să se prevadă o astfel de definiție pentru claritatea întregului text al directivei.

Amendamentul 51
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
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Directiva 97/68/CE
Articolul 2 – ultima liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 2, textul de la ultima 
liniuță se înlocuiește cu următorul text:
- mecanismul de flexibilitate reprezintă 
procedura de scutire prin care un stat 
membru permite introducerea pe piață a 
unei cantități limitate de motoare, în 
conformitate cu articolul 10.

Or. en

Justificare

Directiva existentă nu oferă o definiție clară a mecanismului de flexibilitate; așadar este 
necesar să se prevadă o astfel de definiție pentru claritatea întregului text al directivei.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Directiva 97/68/CE
Articolul 2 – liniuță nouă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 2 se adaugă următoarea 
liniuță:
- categoria de motoare înseamnă 
clasificarea motoarelor care include 
puterea motorului, cerințele privind 
emisiile de gaze de eșapament și 
clasificarea motorului conform secțiunii I 
din Anexa I.

Or. en

Justificare

Directiva existentă nu oferă o definiție clară a categoriei de motoare. Așadar este necesar să 
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se prevadă o astfel de definiție pentru claritatea întregului text al directivei.

Amendamentul 53
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Directiva 97/68/CE
Articolul 2 – liniuță nouă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 2 se adaugă următoarea 
liniuță:
- categoria de motoare înseamnă 
clasificarea motoarelor care include 
puterea motorului, cerințele privind 
emisiile de gaze de eșapament și 
clasificarea motoarelor conform secțiunii 
I din Anexa I.

Or. en

Justificare

Directiva existentă nu oferă o definiție clară a mecanismului de flexibilitate; așadar este 
necesar să se prevadă o astfel de definiție pentru claritatea întregului text al directivei.

Amendamentul 54
Karin Kadenbach

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 97/68/CE
Articolul 2 – liniuță nouă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 2 se adaugă următoarea 
liniuță:
- sistem de post-tratare a gazelor de 
eșapament pentru reducerea particulelor 
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înseamnă dispozitivele și sistemele de 
filtrare care au o eficiență de cel puțin 
90% în îndepărtarea particulelor și un 
criteriu al numărului de particule de 1012

kWh;

Or. de

Justificare

În Directiva 97/68/CE nu există o definiție precisă a sistemelor de post-tratare a gazelor de 
eșapament pentru reducerea particulelor care să reflecte cele mai avansate tehnologii. Cu 
toate acestea, de mulți ani, filtrele de particule pentru vehiculele cu motorină sunt obligatorii 
– din motive de siguranță a muncitorilor – pentru mașinile (de construcții) pentru săpături 
subterane.  În legislația UE nu există o definiție clară, fapt care cauzează dificultăți de 
interpretare pentru autorități și producători.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 97/68/CE
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 4, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text: „(6)

eliminat

„(6) Motoarele cu aprindere prin 
compresie destinate altor utilizări decât 
propulsia vaselor pentru navigație 
interioară pot fi introduse pe piață în 
cadrul unui mecanism de flexibilitate în 
conformitate cu procedura menționată în 
anexa XIII suplimentar dispozițiilor 
alineatelor (1)-(5).”

Or. en
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Amendamentul 56
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 97/68/CE
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 4, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text: „(6)

eliminat

„(6) Motoarele cu aprindere prin 
compresie destinate altor utilizări decât 
propulsia vaselor pentru navigație 
interioară pot fi introduse pe piață în 
cadrul unui mecanism de flexibilitate în 
conformitate cu procedura menționată în 
anexa XIII suplimentar dispozițiilor 
alineatelor (1)-(5).”

Or. en

( A se vedea amendamentul la articolul 1 – punctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă)

Amendamentul 57
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 97/68/CE
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Motoarele cu aprindere prin compresie 
destinate altor utilizări decât propulsia 
vaselor pentru navigație interioară pot fi 
introduse pe piață în cadrul unui mecanism 
de flexibilitate în conformitate cu 
procedura menționată în anexa XIII 
suplimentar dispozițiilor alineatelor (1)-(5).

(6) Motoarele cu aprindere prin compresie 
destinate altor utilizări decât propulsia 
drezinelor și a vaselor pentru navigație 
interioară pot fi introduse pe piață în cadrul 
unui mecanism de flexibilitate în 
conformitate cu procedura menționată în 
anexa XIII suplimentar dispozițiilor 
alineatelor (1)-(5).

Or. en
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Justificare

Există deja drezine conforme normelor din etapa IIIB și există soluții pentru motoare. În 
majoritatea cazurilor, drezinele „împrumută” motoare de la vehicule grele pentru care există 
soluții în ceea ce privește normele IIIB. Prin urmare, drezinele ar trebui să fie excluse din 
mecanismul de flexibilitate, conform dispozițiilor Directivei 2004/26/CE.

Amendamentul 58
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 97/68/CE
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Motoarele cu aprindere prin compresie 
destinate altor utilizări decât propulsia 
vaselor pentru navigație interioară pot fi 
introduse pe piață în cadrul unui mecanism 
de flexibilitate în conformitate cu 
procedura menționată în anexa XIII 
suplimentar dispozițiilor alineatelor (1)-(5).

(6) Motoarele cu aprindere prin compresie 
destinate altor utilizări decât propulsia 
drezinelor și a vaselor pentru navigație 
interioară pot fi introduse pe piață în cadrul 
unui mecanism de flexibilitate în 
conformitate cu procedura menționată în 
anexa XIII suplimentar dispozițiilor 
alineatelor (1)-(5).

Or. en

Amendamentul 59
Karin Kadenbach

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 97/68/CE
Articolul 8 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 8 se adaugă următorul 
alineat:
(6a) Acest fapt nu aduce atingere 
dispozițiilor statului membru privind 
reducerea emisiilor cauzate de utilizarea 
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respectivelor motoare, în concordanță cu 
tehnologiile cele mai actuale, pentru 
siguranța muncitorilor și în domenii 
sensibile în care sunt depășite valorile-
limită privind emisiile, conform Directivei 
2008/50/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 mai 2008 privind 
calitatea aerului înconjurător și un aer 
mai curat pentru Europa1, cu condiția ca 
acestea să respecte principiul „poluatorul 
plătește” și să fie nediscriminatorii și bine 
direcționate.
1 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.

Or. de

Justificare

Conformarea la Directiva 2006/50/CE în ceea ce privește particulele și dioxidul de azot 
trebuie să permită statelor membre să prevadă măsuri privind motoarele deja introduse pe 
piață, cu un nivel înalt de emisii, în special în zonele sensibile (zonele din natură). Această 
clarificare oferă flexibilitatea necesară și reprezintă poziția din dreptul comunitar. Cu toate 
acestea, acest fapt este contestat de direcția generală competentă din cadrul Comisiei, DG 
Industrie, având în vedere măsurile similare care există de multă vreme în Europa privind 
vehiculele rutiere (autoturisme și camioane).

Amendamentul 60
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (1) se elimină;

Or. en

Justificare

Scutirea aplicată motoarelor de schimb creează o lacună în legislație. O astfel de scutire ar 
trebui să fie condiționată de post-echiparea cu dispozitive de control al emisiilor dar, 
deoarece în Europa nu există în prezent un cadru armonizat pentru definirea cerințelor de 
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post-echipare, această dispoziție ar trebui eliminată pentru a garanta ameliorarea constantă 
a flotei de echipamente mobile fără destinație rutieră.

Amendamentul 61
Pavel Poc

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 1a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1a), al doilea paragraf 
se elimină.

Or. en

Amendamentul 62
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 1a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1a), al doilea paragraf 
se elimină.

Or. en

Justificare

Întrucât spațiul disponibil în majoritatea vehiculelor mai vechi nu este suficient pentru a 
instala motoare compatibile cu cerințele etapei III B de aceeași putere, posibilitatea de a 
înlocui motoarele III A și anterioare acesteia instalate pe vehiculele mai vechi cu motoare 
compatibile cu etapa III A va permite industriei să facă un pas înainte către standardele de 
emisii mai ecologice impuse de etapa III A, în loc să mențină motoarele mai poluante 
(anterioare IIIA), reducând, astfel, emisiile vehiculelor mai vechi, evitând retragerea din 
circulație a vehiculelor înainte de expirarea duratei lor de viață normale și în cele din urmă 
împiedicând un transfer modal de la transportul feroviar la cel rutier.
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Amendamentul 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 1a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1a), al doilea paragraf 
se elimină.

Or. en

Amendamentul 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -a
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatele 1b,c și d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Se inserează alineatele (1b), (1c) și 
(1d), cu următorul cuprins:
(1b) Un motor de schimb care urmează să 
fie instalat într-o drezină, o garnitură sau 
o locomotivă echipată inițial cu un motor 
care nu s-a încadrat în limitele impuse de 
etapa III A sau care nu a respectat decât 
limitele impuse de etapa III A, trebuie să 
se încadreze cel puțin în valorile limită 
definite în etapa III A. Pentru astfel de 
motoare, articolul 9 alineatele (3g), (3i) și 
(4a) nu se aplică.
(1c) Cu toate acestea, în următoarele 
cazuri un stat membru poate autoriza, 
prin procedura de derogare definită mai 
jos, producția și montarea de motoare de
schimb care nu respectă cerințele etapei 
IIIA:
(i) pentru renovarea sau modernizarea 
unei drezine, garnituri sau locomotive 
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existente, în cazul în care aplicarea 
cerințelor impuse de etapa III A ar genera 
dificultăți tehnice importante în ceea ce 
privește ecartamentul, sarcina pe osie, 
construcția caroseriei/șasiului sau 
sistemele de comandă a motorului 
(motoarelor) pentru mai multe regimuri 
de funcționare și, în consecință, ar 
compromite viabilitatea economică a 
proiectului;;
(ii) în cazul în care, în urma unui 
accident al unei drezine, garnituri sau 
locomotive sau în urma unei defecțiuni 
grave a motorului acesteia, aplicarea 
cerințelor impuse de etapa III A ar genera 
dificultăți tehnice importante și, drept 
urmare, ar putea compromite repararea 
economicoasă a drezinei, garniturii sau 
locomotivei în cauză;
Pentru aceste motoare, nu se aplică 
articolul 9 alineatele (3g), (3i) și (4a).
În cazul în care se acordă derogare, statul 
membru care acordă derogarea prezintă 
în termen de șase luni atât Comisiei, cât și 
autorităților de omologare ale celorlalte 
state membre un document, atât pe suport 
de hârtie, cât și în format electronic, care 
precizează:
— numărul de referință unic al derogării 
așa cum apare pe eticheta atașată fiecărui 
motor la care se referă;
—natura derogării, inclusiv descrierea 
nivelurilor de emisii în comparație cu 
pragurile prevăzute de etapa III A și 
descrierea detaliată a dispozițiilor 
alternative care vor fi aplicate;
— o justificare detaliată a derogării, 
inclusiv principalele dificultăți tehnice, 
împreună cu consecințele economice și 
ecologice ale acestora, și o descriere a 
eforturilor întreprinse în ceea ce privește 
construcția pentru a se asigura 
respectarea cerințelor impuse de etapa III 
A și, dacă este cazul, alte măsuri operative 
și măsuri privind evoluția parcului de 
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material rulant;
— numărul motoarelor care fac obiectul 
derogării;
— coordonatele constructorului și tipul și 
numărul de serie al motoarelor care fac 
obiectul derogării;
— detalii privind seria vehiculelor 
feroviare pe care vor fi instalate 
motoarele, împreună cu zonele 
operaționale ale acestora;
— alte informații care justifică cererea de 
derogare.
(1d) În cazul motoarelor introduse pe 
piață în conformitate cu alineatele (1a), 
(1b) și (1c), se înscrie pe o etichetă 
aplicată pe motor sau se inserează în 
manualul de utilizare textul „MOTOR DE 
SCHIMB”.”

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 65
Pavel Poc

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -ab (nouă)
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatele 1b și c (noi)



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

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) Se inserează următoarele alineate:
(1b) Un motor de schimb care urmează să 
fie instalat într-o drezină, o garnitură sau 
o locomotivă echipată inițial cu un motor 
care nu s-a încadrat în limitele impuse de 
etapa III A sau care nu a respectat decât 
aceste limite, trebuie să se încadreze cel 
puțin în valorile limită definite la etapa 
III A. Pentru astfel de motoare, nu se 
aplică articolul 9 alineatele (3g), (3i) și 
(4a).
(1c) În cazul motoarelor introduse pe 
piață în conformitate cu alineatele (1a) și 
(1b), se înscrie pe o etichetă aplicată pe 
motor sau se inserează în manualul de 
utilizare textul „MOTOR DE SCHIMB”.

Or. en

Justificare

Întrucât spațiul disponibil în majoritatea vehiculelor mai vechi nu este suficient pentru 
instalarea unor motoare compatibile cu cerințele etapei III B de aceeași putere, posibilitatea 
de a înlocui motoarele III A și anterioare acesteia instalate pe vehiculele mai vechi cu 
motoare compatibile cu etapa III A va permite industriei să facă un pas înainte către 
standardele de emisii mai ecologice impuse de etapa III A, în loc să mențină motoarele mai 
poluante (anterioare IIIA), reducând, astfel, emisiile vehiculelor mai vechi, evitând 
retragerea din circulație a vehiculelor înainte de expirarea duratei lor de viață normale și în 
cele din urmă împiedicând un transfer modal de la transportul feroviar la cel rutier.

Amendamentul 66
Pavel Poc

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -ac (nouă)
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatele1d și e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) Se inserează următoarele alineate:
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(1d) Prin derogare, în următoarele cazuri 
statele membre pot autoriza producția și 
instalarea de motoare de schimb care nu 
îndeplinesc cerințele etapei III A:
(i) pentru renovarea sau modernizarea 
unei drezine, garnituri sau locomotive, în 
cazul în care aplicarea cerințelor impuse 
de etapa III A ar genera dificultăți tehnice 
importante în ceea ce privește 
ecartamentul, sarcina pe osie, construcția 
caroseriei/șasiului sau sistemele de 
comandă a motorului (motoarelor) pentru 
mai multe regimuri de funcționare și, în 
consecință, ar compromite viabilitatea 
economică a proiectului; cu condiția ca 
cererea să fie însoțită de un studiu de 
impact care să conțină o justificare 
suficientă a derogării și care să 
demonstreze că nivelul general al 
emisiilor va fi îmbunătățit în comparație 
cu motoarele inițiale.
(ii) în cazul în care, în urma unui 
accident al unei drezine, garnituri sau 
locomotive sau în urma unei defecțiuni 
grave a motorului acesteia, aplicarea 
cerințelor impuse de etapa III A ar genera 
dificultăți tehnice importante și, drept 
urmare, ar compromite repararea 
economicoasă a drezinei, garniturii sau 
locomotivei în cauză. Pentru motoarele 
care intră sub incidența prezentului 
alineat, articolul 9 alineatele (3g), (3i) și 
(4a) nu se aplică. În cazul în care se 
acordă o derogare, statul membru care 
acordă derogarea prezintă atât Comisiei, 
cât și autorităților de omologare ale 
celorlalte state membre un document, atât 
pe suport de hârtie, cât și în format 
electronic, care precizează:
— numărul de referință unic al derogării 
așa cum apare pe eticheta atașată fiecărui 
motor la care se referă;
—  natura derogării, inclusiv descrierea 
nivelurilor de emisii în comparație cu 
pragurile prevăzute de etapa III A și 
descrierea detaliată a dispozițiilor 
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alternative care vor fi aplicate;
—o justificare detaliată a derogării, 
inclusiv principalele dificultăți tehnice, 
împreună cu consecințele economice și 
ecologice ale acestora și o descriere a 
eforturilor întreprinse în ceea ce privește 
construcția pentru a se asigura 
respectarea cerințelor impuse de etapa III 
A și, dacă este cazul, alte măsuri operative 
și măsuri privind evoluția parcului de 
material rulant;
— numărul motoarelor care fac obiectul 
derogării;
— coordonatele constructorului și tipul și 
numărul de serie al motoarelor care fac 
obiectul derogării;
— detalii privind seria vehiculelor 
feroviare pe care vor fi instalate 
motoarele, împreună cu zonele 
operaționale ale acestora;
— alte informații care justifică cererea de 
derogare.
(1e) În cazul motoarelor introduse pe 
piață în conformitate cu alineatele (1a), 
(1b) și (1c), se atașează textul „MOTOR 
DE SCHIMB” pe o etichetă aplicată pe 
motor sau care se inserează în manualul 
de utilizare.

Or. en

Justificare

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



PE458.785v01-00 36/65 AM\857770RO.doc

RO

Amendamentul 67
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -ab (nouă)
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatele 1b și c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) Se inserează următoarele alineate:
(1b) Un motor de schimb care urmează să 
fie instalat într-o drezină, o garnitură sau 
o locomotivă echipată inițial cu un motor 
care nu s-a încadrat în limitele impuse de 
etapa III A sau care nu a respectat decât 
aceste limite, trebuie să se încadreze cel 
puțin în valorile limită definite la etapa 
III A. Pentru astfel de motoare, articolul 9 
alineatele (3g), (3i) și (4a) nu se aplică.
(1c) În cazul motoarelor introduse pe 
piață în conformitate cu alineatele (1) și 
(1b), se atașează textul „MOTOR DE 
SCHIMB”pe o etichetă pe motor sau se 
inserează în manualul de utilizare.

Or. en

Justificare

Întrucât spațiul disponibil în majoritatea vehiculelor mai vechi nu este suficient pentru a 
instala motoare compatibile cu cerințele etapei III B de aceeași putere, posibilitatea de a 
înlocui motoarele III A și anterioare acesteia instalate pe vehiculele mai vechi cu motoare 
compatibile cu etapa III A va permite industriei să facă un pas înainte către standardele de 
emisii mai ecologice impuse de etapa III A, în loc să mențină motoarele mai poluante 
(anterioare IIIA), reducând, astfel, emisiile vehiculelor mai vechi, evitând retragerea din 
circulație a vehiculelor înainte de expirarea duratei lor de viață normale și în cele din urmă 
împiedicând un transfer modal de la transportul feroviar la cel rutier.

Amendamentul 68
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -ac (nouă)
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Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatele1d și e (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ac) Se inserează următoarele alineate:
(1d) Prin derogare, în următoarele cazuri 
statele membre pot autoriza producția și 
instalarea de motoare de schimb care nu 
îndeplinesc cerințele etapei III A:
(i) pentru renovarea sau modernizarea 
unei drezine, garnituri sau locomotive 
existente, în cazul în care aplicarea 
cerințelor impuse de etapa III A ar genera 
dificultăți tehnice importante în ceea ce 
privește ecartamentul, sarcina pe osie, 
construcția caroseriei/șasiului sau 
sistemele de comandă a motorului 
(motoarelor) pentru mai multe regimuri 
de funcționare și, în consecință, ar 
compromite viabilitatea economică a 
proiectului; cu condiția ca cererea să fie 
însoțită de un studiu de impact care să 
conțină o justificare suficientă a derogării 
și care să demonstreze că nivelul general 
al emisiilor va fi îmbunătățit în 
comparație cu motoarele inițiale.
(ii) în cazul în care, în urma unui 
accident al unei drezine, garnituri sau 
locomotive sau în urma unei defecțiuni 
grave al motorului acesteia, aplicarea 
cerințelor impuse de etapa III A ar genera 
dificultăți tehnice importante și, drept 
urmare, ar compromite repararea 
economicoasă a drezinei, garniturii sau 
locomotivei în cauză.
Pentru motoarele care intră sub incidența 
prezentului alineat, articolul 9 alineatele 
(3g), (3i) și (4a) nu se aplică.
În cazul în care se acordă o derogare, 
statul membru care acordă derogarea 
prezintă atât Comisiei, cât și autorităților 
de omologare ale celorlalte state membre 
un document, atât pe suport de hârtie, cât 
și în format electronic, care precizează:
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— numărul de referință unic al derogării 
așa cum apare pe eticheta atașată fiecărui 
motor la care se referă;
—  natura derogării, inclusiv descrierea 
nivelurilor de emisii în comparație cu 
pragurile prevăzute de etapa III A și 
descrierea detaliată a dispozițiilor 
alternative care vor fi aplicate;
—o justificare detaliată a derogării, 
inclusiv principalele dificultăți tehnice, 
împreună cu consecințele economice și 
ecologice ale acestora și o descriere a 
eforturilor întreprinse în ceea ce privește 
construcția pentru a se asigura 
respectarea cerințelor impuse de etapa III 
A și, dacă este cazul, alte măsuri operative 
și măsuri privind evoluția parcului de 
material rulant;
— numărul motoarelor care fac obiectul 
derogării;
— coordonatele constructorului și tipul și 
numărul de serie al motoarelor care fac 
obiectul derogării;
— detalii privind seria vehiculelor 
feroviare pe care vor fi instalate 
motoarele, împreună cu zonele 
operaționale ale acestora;
— alte informații care justifică cererea de 
derogare.
(1e) În cazul motoarelor introduse pe 
piață în conformitate cu alineatele (1a), 
(1b) și (1c), se înscrie pe o etichetă 
aplicată pe motor sau se inserează în 
manualul de utilizare textul „MOTOR DE 
SCHIMB”.

Or. en

Justificare

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.
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The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, definite în anexa I 
secțiunea 1 la punctul A liniuțele (i), (ii), 
(iv) și (v), în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa XIII.

(7) Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, definite în anexa I 
secțiunea 1 la punctul A liniuțele (i), (ii), 
(iv) și (v), în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa XIII. Motoarele cu aprindere 
prin scânteie, în sensul definiției din 
anexa 1 secțiunea 1 punctul A liniuța (iii), 
și motoarelor destinate propulsiei vaselor 
pentru navigație interioară sunt excluse 
de la această procedură.
Mecanismul de flexibilitate începe la data 
la care introducerea pe piață a motoarelor 
devine obligatorie pentru orice etapă dată 
și are durata oricărei etape date, însă fără 
a depăși trei ani. Motoarele fac obiectul 
unei omologări de tip în conformitate cu 
etapa precedentă celei în cauză.

Or. en

Justificare

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 
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the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.

Amendamentul 70
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, definite în anexa I 
secțiunea 1 la punctul A liniuțele (i), (ii), 
(iv) și (v), în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa XIII.

(7) Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, definite în anexa I
secțiunea 1 la punctul A liniuțele (i), (ii), 
(iv) și (v), în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa XIII. Motoarele cu aprindere 
prin scânteie, în sensul definiției din 
anexa 1 secțiunea 1 punctul A liniuța (iii),
și motoarelor destinate propulsiei vaselor 
pentru navigație interioară sunt excluse 
de la această procedură.
Mecanismul de flexibilitate începe la data 
la care introducerea pe piață a motoarelor 
devine obligatorie pentru orice etapă dată 
și are durata oricărei etape date, însă fără 
a depăși trei ani. Motoarele fac obiectul 
unei omologări de tip în conformitate cu 
etapa precedentă celei în cauză.

Or. en

Justificare

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 
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the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.

Amendamentul 71
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, definite în anexa I 
secțiunea 1 la punctul A liniuțele (i), (ii), 
(iv) și (v), în cadrul mecanismului de 
flexibilitate, în conformitate cu dispozițiile 
din anexa XIII.

(7) Statele membre permit introducerea pe 
piață a motoarelor, definite în anexa I 
secțiunea 1 la punctul A liniuțele (i), (ii) și
(v), în cadrul mecanismului de flexibilitate, 
în conformitate cu dispozițiile din anexa 
XIII.

Pot fi introduse pe piață motoare în 
cadrul mecanismului de flexibilitate de la 
data la care începe să se aplice o etapă 
dată până la data la care expiră această 
etapă, însă nu pe perioadă care să 
depășească trei ani de la începutul etapei 
respective. Motoarele fac obiectul unei 
omologări de tip în conformitate cu etapa 
precedentă celei aplicabile.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă alineatul (8), după cum 
urmează: „(8)

eliminat
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(8) "Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai 
pentru tranziția de la etapa III A la etapa 
III B și expiră la 31 decembrie 2013.”

Or. en

Amendamentul 73
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă alineatul (8), după cum 
urmează: „(8)

eliminat

(8) "Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai 
pentru tranziția de la etapa III A la etapa 
III B și expiră la 31 decembrie 2013.”

Or. en

Amendamentul 74
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă alineatul (8), după cum 
urmează: „(8)

eliminat

(8) "Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai 
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pentru tranziția de la etapa III A la etapa 
III B și expiră la 31 decembrie 2013.”

Or. en

Amendamentul 75
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) "Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziția de la etapa III A la etapa III B și 
expiră la 31 decembrie 2013.”

(8) Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziția de la etapa III A la etapa III B.

Or. en

Amendamentul 76
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 97/68/CE
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) "Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziția de la etapa III A la etapa III B și 
expiră la 31 decembrie 2013.”

(8) Mecanismul de flexibilitate, în 
conformitate cu dispozițiile din secțiunea 
1.2 din anexa XIII, se aplică numai pentru 
tranziția de la etapa III A la etapa III B și 
expiră la 31 decembrie 2013. După această 
dată, nu se mai acordă nicio flexibilitate
suplimentară pentru tranziția de la etapa 
III A la etapa III B. 

Or. en
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Justificare

Întrucât pentru unele categorii de motoare nu s-a introdus etapa IV, este important să se 
păstreze un termen pentru expirarea măsurilor de flexibilitate, pentru a se asigura aplicarea 
corectă a etapei III B pentru toate categoriile de motoare / pentru toate aplicațiile 
motoarelor.

Amendamentul 77
Karin Kadenbach

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 97/68/CE
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 13 se înlocuiește cu 
următorul text: 
Dispozițiile prezentei directive nu aduc 
atingere dreptului statelor membre de a 
stabili, în conformitate cu tratatul, 
cerințe care să reflecte cel mai recent 
nivel tehnologic și pe care le consideră 
necesare pentru asigurarea protecției 
lucrătorilor, în timpul utilizării 
echipamentelor menționate în prezenta 
directivă.

Or. de

Justificare

Prin acest amendament, se elimină formularea exagerată de la articolul 13, iar în ceea ce 
privește emisiile se asigură alinierea Directivei 97/68/CE la Directiva 98/24/CE privind 
agenții chimici periculoși. Și această aliniere este necesară, întrucât fabricanții instalează 
filtre de particule pe echipamentele mobile și există pericolul retragerii mărcii CE și a cererii 
de garanție. Amendamentul afectează și anexa 4.1. la Directiva 97/68/CE.
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Amendamentul 78
Pavel Poc

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
Întrucât Comisia deja pregătește o 
revizuire a Directivei 97/68/CE privind 
emisiile de poluanți gazoși și de pulberi 
provenind de la motoarele instalate pe 
echipamentele mobile fără destinație 
rutieră, ceea ce înseamnă că la începutul 
anului 2012 este prevăzută o revizuire 
aprofundată a acestei directive, abordarea 
aspectelor legate de directivă într-o 
perspectivă mai largă este o opțiune 
viabilă în comparație cu adoptarea unei 
legislații fragmentate care ar putea avea 
efecte negative. Invită astfel insistent 
Comisia să prezinte revizuirea completă 
planificată cât mai curând posibil.

Or. en

Justificare

Comisia a prezentat propunerea COM(2010)362 de modificare a Directivei 97/68/CE relativ 
târziu, întrucât măsurile pe care Comisia încearcă să le modifice intră în vigoare încă de la 1 
ianuarie 2011. Întrucât propunerea Comisiei, cel mai important, riscă să creeze un precedent 
nedorit în ceea ce privește slăbirea legislației în domeniul mediului și a standardelor 
convenite și întrucât revizuirea întregii Directive 97/68/CE se află deja în pregătire, aceste 
chestiuni ar trebui și ar putea să fie abordate într-o perspectivă mai cuprinzătoare.

Amendamentul 79
Pavel Poc

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1c
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte anuale 
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privind progresele înregistrate în ceea ce 
privește dezvoltarea de locomotive 
conforme cu Euro IIIb.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă – partea introductivă
Directiva 97/68/CE
-

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 1 din anexa XIII se înlocuiește 
cu următorul text:

Anexa XIII se înlocuiește cu următorul 
text:

Or. en

Amendamentul 81
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă – partea introductivă
Directiva 97/68/CE
-

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 1 din anexa XIII se înlocuiește 
cu următorul text:

Anexa XIII se înlocuiește cu următorul 
text:

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
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Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Cu excepția perioadei de tranziție 
între etapa III A și etapa III B, un 
constructor de echipamente originale care 
dorește să utilizeze mecanismul de 
flexibilitate cere permisiunea oricărei 
autorități de omologare să achiziționeze de 
la furnizorii săi de motoare cantitățile de 
motoare descrise în secțiunile 1.1.1. și 
1.1.2. care nu se conformează valorilor 
limită de emisii actuale dar sunt 
omologate la limitele de emisii ale celei 
mai apropiate etape precedente.

1.1. Un constructor de echipamente 
originale care dorește să utilizeze 
mecanismul de flexibilitate, cu excepția 
motoarelor destinate propulsiei de 
locomotive, cere permisiunea oricărei 
autorități de omologare pentru ca 
constructorii săi de motoare să poată 
introduce pe piață motoare destinate 
utilizării exclusive de către constructorul 
de echipamente originale respectiv. Cu 
excepția etapei III B, cantitățile de 
motoare nu depășesc valorile descrise la
secțiunile 1.1.1 și 1.1.2.

Or. en

Justificare

Cerința ca motoarele care beneficiază de flexibilitate să facă obiectul unei omologări de tip 
în etapa anterioară este transferată la articolul 10 alineatul (7).

Amendamentul 83
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Cu excepția perioadei de tranziție 
între etapa III A și etapa III B, un 
constructor de echipamente originale care 
dorește să utilizeze mecanismul de 
flexibilitate cere permisiunea oricărei 
autorități de omologare să achiziționeze de 
la furnizorii săi de motoare cantitățile de 
motoare descrise în secțiunile 1.1.1. și 
1.1.2. care nu se conformează valorilor 

1.1. Fără a aduce atingere punctului 1.2., 
un constructor de echipamente originale 
care dorește să utilizeze mecanismul de 
flexibilitate, cu excepția motoarelor 
destinate propulsiei de locomotive, cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare pentru ca constructorii săi de 
motoare să poată introduce pe piață 
motoare destinate utilizării exclusive de 
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limită de emisii actuale dar sunt 
omologate la limitele de emisii ale celei 
mai apropiate etape precedente.

către constructorul de echipamente 
originale respectiv. Cu excepția etapei III 
B, cantitățile de motoare nu depășesc 
valorile descrise la secțiunile 1.1.1 și 1.1.2.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 20 % din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

1.1.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 20 % din cantitatea 
anuală de echipamente introduse pe piață
cu motoare din categoria respectivă de 
motoare ale constructorului de 
echipamente originale, calculate ca media 
din ultimii cinci ani. În cazul în care un 
constructor de echipamente originale a 
introdus pe piață echipamente pe o 
perioadă de mai puțin de cinci ani, media 
se calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață.

Or. en

Amendamentul 85
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.1.1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 20 % din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

1.1.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 20 % din cantitatea 
anuală de echipamente introduse pe piață
cu motoare din categoria respectivă de 
motoare ale constructorului de 
echipamente originale, calculate ca media 
din ultimii cinci ani. În cazul în care un 
constructor de echipamente originale a 
introdus pe piață echipamente pe o 
perioadă de mai puțin de cinci ani, media 
se calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.1.1 și cu excepția motoarelor destinate 
propulsiei drezinelor și locomotivelor, 
constructorul de echipamente originale 
poate cere permisiunea ca furnizării săi de 
motoare să introducă pe piață un număr fix 
de motoare în cadrul mecanismului de 
flexibilitate. Numărul motoarelor din 
fiecare categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

1.1.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.1.1 și cu excepția motoarelor destinate 
propulsiei drezinelor, constructorul de 
echipamente originale poate cere 
permisiunea ca constructorii săi de 
motoare săi de motoare să introducă pe 
piață un număr fix de motoare pentru uzul 
său strict. Numărul motoarelor din fiecare 
categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

Or. en



PE458.785v01-00 50/65 AM\857770RO.doc

RO

Amendamentul 87
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.1.1 și cu excepția motoarelor destinate 
propulsiei drezinelor și locomotivelor, 
constructorul de echipamente originale 
poate cere permisiunea ca furnizării săi de 
motoare să introducă pe piață un număr fix 
de motoare în cadrul mecanismului de 
flexibilitate. Numărul motoarelor din 
fiecare categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

1.1.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.1.1 și cu excepția motoarelor destinate 
propulsiei drezinelor, constructorul de 
echipamente originale poate cere 
permisiunea ca constructorii săi de 
motoare săi de motoare să introducă pe 
piață un număr fix de motoare pentru uzul 
său strict. Numărul motoarelor din fiecare 
categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

Or. en

Amendamentul 88
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.1.2 – tabel – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie motor Rubrica putere motor

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2 În timpul perioadei de tranziție de la 
etapa III A la etapa III B, cu excepția 
motoarelor destinate propulsării drezinelor 
și locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare să achiziționeze de la furnizorii 
săi de motoare cantitățile de motoare 
descrise în secțiunile 1.2.1. și 1.2.2. care 
nu se conformează valorilor limită de 
emisii actuale dar sunt omologate la 
limitele de emisii ale celei mai apropiate 
etape precedente.

Prin derogare de la punctul 1.1., în etapa 
III B, însă pe o perioadă care să nu 
depășească trei ani de la începutul etapei 
respective, cu excepția motoarelor 
destinate propulsării drezinelor și 
locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare pentru ca constructorii săi de 
motoare să poată introduce pe piață 
motoare destinate utilizării exclusive de 
către constructorul de echipamente 
originale respectiv. Cantitățile de motoare 
nu depășesc valorile menționate în 
secțiunile 1.2.1 și 1.2.2.

Or. en

Amendamentul 90
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2 În timpul perioadei de tranziție de la 
etapa III A la etapa III B, cu excepția 
motoarelor destinate propulsării drezinelor 
și locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare să achiziționeze de la furnizorii 
săi de motoare cantitățile de motoare 
descrise în secțiunile 1.2.1. și 1.2.2. care 
nu se conformează valorilor limită de 
emisii actuale dar sunt omologate la 
limitele de emisii ale celei mai apropiate 
etape precedente.

1.2. În timpul perioadei de tranziție de la 
etapa III A la etapa III B, cu excepția 
motoarelor destinate propulsării drezinelor 
și locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare să achiziționeze de la furnizorii 
săi de motoare cantitățile de motoare 
descrise fie în secțiunea 1.2.1., fie în 
secțiunea 1.2.2. care nu se conformează 
valorilor limită de emisii actuale dar sunt 
omologate la limitele de emisii ale celei
mai apropiate etape precedente.
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Or. en

Amendamentul 91
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. În timpul perioadei de tranziție de la 
etapa III A la etapa III B, cu excepția 
motoarelor destinate propulsării drezinelor 
și locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare să achiziționeze de la furnizorii 
săi de motoare cantitățile de motoare 
descrise în secțiunile 1.2.1. și 1.2.2. care 
nu se conformează valorilor limită de 
emisii actuale dar sunt omologate la 
limitele de emisii ale celei mai apropiate 
etape precedente.

1.2. În timpul etapei III B, cu excepția 
motoarelor destinate propulsării drezinelor 
și locomotivelor, un constructor de 
echipamente originale care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea oricărei autorități de 
omologare pentru ca constructorii săi de 
motoare să poată introduce pe piață 
motoare destinate utilizării exclusive de
către constructorul de echipamente 
originale respectiv. Cantitățile de motoare 
nu depășesc valorile menționate în 
secțiunile 1.2.1 și 1.2.2. Motoarele 
îndeplinesc cerințele impuse de articolul 
10 alineatul (7).

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui astfel de mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările 

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 50 % din cantitatea 
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anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

anuală de echipamente introduse pe piață
cu motoare din categoria respectivă de 
motoare ale constructorului de 
echipamente originale, calculate ca media 
din ultimii cinci ani. În cazul în care un 
constructor de echipamente originale a 
introdus pe piață echipamente pe o 
perioadă de mai puțin de cinci ani, media 
se calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață.

Or. en

Amendamentul 93
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă 
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui astfel de mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 50 % din cantitatea 
anuală de echipamente introduse pe piață
cu motoare din categoria respectivă de 
motoare ale constructorului de 
echipamente originale, calculate ca media 
din ultimii cinci ani. În cazul în care un 
constructor de echipamente originale a 
introdus pe piață echipamente pe o 
perioadă de mai puțin de cinci ani, media 
se calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață.

Or. en
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Amendamentul 94
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă 
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui astfel de mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui astfel de mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
categorie de motoare, 40% din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament încearcă să găsească un compromis între pozițiile grupurilor politice 
din Parlamentul European și propunerea Comisiei.

Amendamentul 95
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă 
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui astfel de mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui astfel de mecanism de 
flexibilitate nu depășește, în fiecare 
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categorie de motoare, 50% din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

categorie de motoare, 20% din vânzările 
anuale de echipamente cu motoare din 
categoria respectivă de motoare ale 
constructorului de echipamente originale
(calculate ca media vânzărilor din ultimii 5 
ani pe piața UE). Atunci când un 
constructor de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piața UE pentru o 
perioadă mai mică de 5 ani, media se 
calculează pe baza perioadei în care 
constructorul de echipamente originale a 
introdus echipamente pe piață în UE.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă 
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.2.1., constructorul de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr fix de motoare în cadrul 
mecanismului de flexibilitate. Numărul 
motoarelor din fiecare categorie de 
motoare nu depășește următoarele valori:

1.2.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.2.1., constructorul de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca
constructorii săi de motoare să introducă 
pe piață un număr fix de motoare pentru 
uzul său strict. Numărul motoarelor din 
fiecare categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

Or. en

Amendamentul 97
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.2.1., constructorul de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr fix de motoare în cadrul 
mecanismului de flexibilitate. Numărul 
motoarelor din fiecare categorie de 
motoare nu depășește următoarele valori:

1.2.2. Ca alternativă opțională la secțiunea 
1.2.1., constructorul de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca
constructorii săi de motoare să introducă 
pe piață un număr fix de motoare pentru 
uzul său strict. Numărul motoarelor din 
fiecare categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

Or. en

Amendamentul 98
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.2.2 – tabel – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie motor Rubrica putere motor

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei drezinelor, mecanismul de 
flexibilitate definit în secțiunea 1.1.1. se 
aplică de la perioada de tranziție între 
etapa III A și etapa III B.

eliminat
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Or. en

Justificare

Această cerință este deja menționată în anexa XIII la punctul 1.1.1.

Amendamentul 100
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare 
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei drezinelor, mecanismul de 
flexibilitate definit în secțiunea 1.1.1. se 
aplică de la perioada de tranziție între 
etapa III A și etapa III B.

eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință este deja menționată în anexa XIII la punctul 1.1.

Amendamentul 101
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei drezinelor, mecanismul de 
flexibilitate definit în secțiunea 1.1.1. se 
aplică de la perioada de tranziție între 
etapa III A și etapa III B.

eliminat
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Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de
echipamente originale poate cere 
permisiunea ca furnizorii săi de motoare să 
introducă pe piață un număr maxim de 12 
motoare destinate propulsiei locomotivelor 
în cadrul mecanismului de flexibilitate.

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate
propulsiei locomotivelor, constructorul de 
echipamente originale poate cere 
permisiunea ca constructorii săi de 
motoare să introducă pe piață cel mult 12 
motoare pentru uzul său strict.

Or. en

Amendamentul 103
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de
echipamente originale poate cere 
permisiunea ca furnizorii săi de motoare să
introducă pe piață un număr maxim de 12 
motoare destinate propulsiei locomotivelor 
în cadrul mecanismului de flexibilitate.

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, constructorul de 
echipamente originale poate cere 
permisiunea ca constructorii săi de 
motoare să introducă pe piață cel mult 12 
motoare pentru uzul său strict.
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Or. en

Amendamentul 104
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 10 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.
Constructorul de echipamente originale 
poate și să ceară permisiunea de a 
introduce pe piață un număr suplimentar 
de maximum 10 motoare destinate 
instalării pe locomotive care îndeplinesc 
cerințele privind structura ecartamentului 
din GERT 8073 numărul 2, astfel cum se 
specifică la articolul 17 alineatul (3) din 
Directiva 2008/57/CE.

Or. en

Amendamentul 105
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
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perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 20 de motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.
Constructorul de echipamente originale 
poate și să ceară permisiunea de a 
introduce pe piață un număr suplimentar 
de maximum 20 motoare destinate 
instalării pe locomotive care îndeplinesc 
cerințele privind structura ecartamentului 
din GERT 8073 numărul 2, astfel cum se 
specifică la articolul 17 alineatul (3) din 
Directiva 2008/57/CE, și care dispun sau 
îndeplinesc condițiile necesare pentru a 
dispune de un certificat de siguranță de 
funcționare în rețeaua națională a 
Regatului Unit.

Or. en

Amendamentul 106
Chris Davies

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 20 de motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.
Constructorul de echipamente originale 
poate și să ceară permisiunea de a 
introduce pe piață un număr suplimentar 
de maximum 20 motoare destinate 
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instalării pe locomotive care îndeplinesc 
cerințele privind structura ecartamentului 
din GERT 8073 numărul 2, astfel cum se 
specifică la articolul 17 alineatul (3) din 
Directiva 2008/57/CE.

Or. en

Justificare

Pe locomotive nu pot fi instalate motoare corespunzătoare etapei III B. Locomotivele mai 
mici prezintă dificultăți tehnice chiar mai mari și ar trebui să beneficieze de mai multă 
flexibilitate.

Amendamentul 107
Pavel Poc

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 20 de motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.
Constructorul de echipamente originale 
poate și să ceară permisiunea de a 
introduce pe piață un număr suplimentar 
de maximum 10 motoare destinate 
instalării pe locomotive care îndeplinesc 
cerințele privind structura ecartamentului 
din GERT 8073 numărul 2, astfel cum se 
specifică la articolul 17 alineatul (3) din 
Directiva 2008/57/CE.

Or. en
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Amendamentul 108
Matthias Groote

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4. În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

1.4. În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 25 de motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

Or. de

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4. În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

1.4. În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 40 de motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

Or. es
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Justificare

Investițiile în construcția de locomotive sunt numeroase și au nevoie de timp pentru 
maturizarea tehnologică. Dat fiind faptul că emisiile provenite din transportul feroviar sunt 
substanțial reduse în comparație cu celelalte moduri de transport, ar trebui crescut numărul 
maxim de motoare care va putea fi comercializat în perioada de tranzit, pentru a nu limita 
nici oferta disponibilă, cu efecte nedorite asupra dezvoltării sectorului feroviar, nici libera 
concurență.

Amendamentul 110
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 12 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate.

1.4 În ceea ce privește motoarele destinate 
propulsiei locomotivelor, în timpul 
perioadei de tranziție între etapa III A și 
etapa III B, un constructor de echipamente 
originale poate cere permisiunea ca 
furnizorii săi de motoare să introducă pe 
piață un număr maxim de 8 motoare 
destinate propulsiei locomotivelor în cadrul 
mecanismului de flexibilitate în cazul în 
care există motive tehnice care justifică 
imposibilitatea respectării valorilor limită 
etapei III B.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5. Constructorul de echipamente 
originale include în cererea sa către o 
autoritate de omologare următoarele 
informații:

1.5. Constructorul de echipamente 
originale include în cererea către o 
autoritate de omologare următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 112
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 1 – punctul 1.5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5. Constructorul de echipamente 
originale include în cererea sa către o 
autoritate de omologare următoarele 
informații:

1.5. Constructorul de echipamente 
originale include în cererea către o 
autoritate de omologare următoarele 
informații:

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ACȚIUNI ALE 
CONSTRUCTORULUI MOTORULUI
2.1. Un constructor de motoare poate 
introduce pe piață motoare în cadrul 
unui mecanism de flexibilitate care face 
obiectul permisiunii în conformitate cu 
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secțiunile 1 și 3 din prezenta anexă.
2.2. Producătorul de motoare 
amplasează pe motoare următoarea 
mențiune: „Motor introdus pe piață în 
cadrul unui mecanism de flexibilitate” în 
conformitate cu cerințele din anexa I 
secțiunea 3.
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Amendamentul 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 97/68/CE
Anexa XIII – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. ACȚIUNI ALE AUTORITĂȚII DE 
OMOLOGARE
3.1. Autoritatea de omologare 
competentă evaluează conținutul cererii 
de aplicare a mecanismului de 
flexibilitate și documentele anexate 
acesteia. Ulterior, aceasta informează 
constructorul de echipamente originale cu 
privire la decizia luată de a autoriza sau 
nu mecanismul de flexibilitate solicitat.
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