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Predlog spremembe 17
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije;

Or. en

Obrazložitev

Razširitev določb o prožnosti direktive o motorjih za vgradnjo v necestno mobilno 
mehanizacijo bi resno ogrozila doseganje ciljev EU glede kakovosti zraka v državah članicah. 
Predlog nasprotuje lastni retoriki Komisije, Evropski parlament pa poziva k zakonodaji o 
kakovosti zraka, ki bo bolj osredotočena na vire. Slabitev obstoječe zakonodaje bi postavila 
zelo nevaren zgled za drugo zakonodajo EU na področju mejnih vrednosti emisij.

Predlog spremembe 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Predlog direktive – akt o spremembi
-

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 19
Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije. 
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Predlog spremembe 20
Bairbre de Brún

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva 97/68/ES9 obravnava emisije 
izpušnih plinov iz motorjev, vgrajenih v 
necestno mobilno mehanizacijo. Sedanje 
mejne vrednosti emisij, ki veljajo za 
homologacijo večine motorjev na 
kompresijski vžig stopnje III A, bodo 
zamenjale strožje mejne vrednosti stopnje 
III B. Navedene mejne vrednosti se 
uporabljajo od 1. januarja 2010 za 
homologacijo navedenih motorjev in od 
1. januarja 2011 za dajanje na trg.

(1) Direktiva 97/68/ES9 obravnava emisije 
izpušnih plinov in mejne vrednosti emisij 
onesnaževal zraka iz motorjev, vgrajenih v 
necestno mobilno mehanizacijo ob 
hkratnem varovanju zdravja ljudi in 
okolja. Sedanje mejne vrednosti emisij, ki 
veljajo za homologacijo večine motorjev 
na kompresijski vžig stopnje III A, bodo 
zamenjale strožje mejne vrednosti stopnje 
III B. Navedene mejne vrednosti se 
uporabljajo od 1. januarja 2010 za 
homologacijo navedenih motorjev in od 
1. januarja 2011 za dajanje na trg.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 1 Direktive 97/68/ES, ki kot cilj določa zbliževanja zakonodaj 
držav članic na področju emisijskih standardov in postopkov homologacije motorjev za 
vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo in prispeva k nemotenemu delovanju notranjega 
trga ob hkratnem varovanju človekovega zdravja in okolja.

Predlog spremembe 21
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija trenutno pripravlja revizijo 
Direktive 97/68/ES v skladu s priporočili 
iz člena 2 Direktive 2004/24/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta. Vendar 
bi, če naj bi bili učinkoviti, ukrepi iz te 
direktive morali začeti veljati takoj, ko se 
začne uporabljati stopnja III B.

Or. en

Predlog spremembe 22
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V naslednji reviziji Direktive 
97/68/ES bi Komisija morala predlagati 
uvedbo nove emisijske stopnje – stopnje 
V –, ki bi jo bilo treba uskladiti z 
zahtevami standardov Euro VI za težka 
vozila;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se čim hitreje določijo nove mejne vrednosti – ob naslednji reviziji Direktive 
97/68/ES –, če naj se panogi zagotovi čas, ki je potreben za tehnično izvedbo novih zahtev. V 
primerjavi z vrednostmi za stopnjo IV, ki so že določene za pogonske motorje, bo uskladitev z 
mejnimi vrednostmi Euro VI še zmanjšala emisije trdnih delcev z uvedbo strožjih omejitev za 
trdne delce glede mase (PM) in števila (PN).

Predlog spremembe 23
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Nove zahteve za zmanjšanje trdnih 
delcev, namreč omejitev števila trdnih 
delcev (PN), bi bilo z bližajočo se revizijo
Direktive 97/68/ES treba uvesti za vse 
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kategorije motorjev, da se tako zagotovi 
učinkovito zmanjšanje števila izredno 
majhnih trdnih delcev;

Or. en

Obrazložitev

Ker so izredno majhni trdni delci skoraj brez mase, sedanji pristop, ki temelji na mejnih 
vrednostih za maso trdnih delcev (PM), ne zagotavlja ustreznega odgovora na emisije izredno 
majhnih trdnih delcev, ki so še posebej škodljivi za človekovo zdravje in ki lahko močno 
vplivajo tudi na podnebje (zlasti v primeru delcev oglenih saj). Sprejetje omejitve števila 
trdnih delcev (PN) bo zagotovilo hitro uvedbo najboljše razpoložljive tehnologije za 
učinkovito zmanjševanje emisij trdnih delcev.

Predlog spremembe 24
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Pod okriljem Gospodarske komisije 
Združenih narodov za Evropo trenutno 
potekajo razprave o usklajenih zahtevah 
za naknadno vgrajene naprave za nadzor 
emisij. Komisija bi morala v prihodnji 
reviziji Direktive 97/68/ES na tej osnovi 
opredeliti celovit pristop k spodbujanju 
naknadne vgradnje sistemov za naknadno 
obdelavo v obstoječo floto necestne 
mobilne mehanizacije.

Or. en

Obrazložitev

Naknadno opremljanje obstoječe mehanizacije s sodobnimi napravami za nadzor emisij je 
pomemben ukrep za hitro zmanjšanje okoljskega učinka celotnega sektorja necestne mobilne 
mehanizacije.
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Predlog spremembe 25
Karin Kadenbach

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Direktiva 98/24/ES ugotavlja, da so 
emisije saj dizelskega goriva rakotvorne. 
Zato morajo za dejavnosti in postopke, 
med katerimi so delavci izpostavljeni 
emisijam iz dizelskega motorja, veljati 
zahteve za zmanjšanje na najmanjšo 
možno mero glede na stanje tehnike. 
Zlasti na gradbiščih so delavci stalno 
izpostavljeni emisijam gradbene 
mehanizacije, zato jih je treba kar 
najbolje zaščititi.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančneje opisuje predlog spremembe poročevalke in uvaja že dolgo 
potrebno sklicevanje na direktivo o nevarnih kemičnih snoveh.

Predlog spremembe 26
Karin Kadenbach

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Glede na izkušnje, znanstvena 
spoznanja in razpoložljive tehnologije bi 
bilo treba sprejeti naslednje nove ukrepe:
(a) Zaradi dolgega obdobja uporabe 
necestne mobilne mehanizacije, ki je že 
bila dana na trg, bodo njene emisije še 
dolgo ogrožale zdravje in okolje. Zato bi 
bilo treba v Uniji pospešiti uvedbo 
standardnega postopka, ki ga je mogoče 
naknadno vgraditi v tako mehanizacijo. 
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(b) Med procesi zgorevanja pri visokih 
temperaturah nastajajo izredno majhni 
trdni delci. Ti nanodelci (PM 0,1) so „brez 
mase“, zato jih gravimetrične meritve ne 
upoštevajo ustrezno. Vendar pa so bili 
zaradi njihovega toksikološkega pomena 
za zdravje ljudi v predpise Unije za emisije 
težkih vozil (Euro VI v členu 12 
Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 
o homologaciji motornih vozil in motorjev 
glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) 
in o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil1) oziroma lahkih vozil 
(Euro VI v Uredbi (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Svet z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških 
in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) 
in o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil2) uvedeni mejne 
vrednosti za število delcev in ustrezen 
merilni postopek. Te mejne vrednosti in 
postopki bi bilo treba uvesti tudi za 
necestno mobilno mehanizacijo.
(c) Mobilno mehanizacijo in vozila bi bilo 
treba redno preskušati, da bi ugotovili, ali 
so njihove vrednosti emisij v skladu z 
vrednostmi ob registraciji. Uvedba 
ustreznih enostavnih merilnih postopkov 
in preskusnih ciklov, ki bi jih lahko 
organi držav članic izvajali 
decentralizirano, bi zelo prispevala k 
zdravju in okolju.
1 UL L 188, 18.7.2009, str. 1.
2 UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Za okolje in zdravje ni pomembna le uvedba novih emisijskih standardov, ampak tudi 
izboljšav, ki zmanjšujejo emisije mehanizacije in vozil, ki so že bili dani na trg. Naknadna 
vgradnja sistemov za obdelavo izpušnih plinov, zlasti filtrov trdnih delcev za dizelske motorje, 
se izvaja predvsem v Švici in se je izkazala za uspešno. Z naknadno vgradnjo je mogoče 
doseči celo novo mejno vrednost za število delcev.
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Predlog spremembe 27
Matthias Groote

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. V času 
prehoda se industrija srečuje z resnimi 
gospodarskimi težavami.

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. Resne 
gospodarske razmere še zlasti v tej panogi 
terjajo ustrezne ukrepe.

Or. de

Predlog spremembe 28
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. V času 
prehoda se industrija srečuje z resnimi 
gospodarskimi težavami.

(2) Razvoj motorjev, ki ustrezajo stopnji
III B, vključuje veliko spremembo v 
tehnologiji, ki zahteva bistvene izvedbene 
stroške za preoblikovanje motorjev in 
razvoj naprednih tehničnih rešitev. Poleg 
tega so posledica vgradnje teh motorjev v 
stroje občutne spremembe slednjih.
Vse to tehnično delo se izvaja v času, ko 
se celotna industrija še vedno srečuje z 
resnimi gospodarskimi težavami po 
gospodarskem nazadovanju brez primere.

Or. en
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Obrazložitev

Stopnja III B je tehnično najzahtevnejša stopnja tako za proizvajalce motorjev, kot tudi za 
proizvajalce strojev, v katere se ti motorji vgrajujejo. Ta stopnja prihaja po obdobju izredne 
recesije, ki je močno prizadela celotno panogo; nekateri sektorji, ki jih zajema ta direktiva, so
utrpeli 30- do 70-odstotni padec prodaje.

Predlog spremembe 29
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. V času 
prehoda se industrija srečuje z resnimi 
gospodarskimi težavami.

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. Globalna 
finančna in gospodarska kriza ne more 
biti razlog za razvodenitev okoljskih 
standardov. Vlaganja v okolju prijazne 
tehnologije so pomembna za spodbujanje 
prihodnje rasti, delovnih mest in 
zdravstvene varnosti.

Or. en

Obrazložitev

V trenutni razpravi je Komisija opozorila, da je svetovna finančna in gospodarska kriza zelo 
negativno vplivala na proizvodnjo necestne mobilne mehanizacije. Kljub težavam, s katerimi 
se te panoge trenutno soočajo, je treba ponovno poudariti, da kriza ne sme biti izgovor za 
zniževanje okoljskih standardov. Nasprotno, vlaganja v zelene tehnologije so gonilo prihodnje 
rasti in delovnih mest v Evropi ter pomemben dejavnik za zdravstveno varnost.

Predlog spremembe 30
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Prožnost proizvajalcem opreme 
zagotavlja dodaten čas za tako spremembo 
zasnove strojev, da se vanje lahko vgradijo 
novi motorji.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se direktiva uporablja za proizvajalce motorjev, neposredno vpliva tudi na 
proizvajalce opreme, v kateri se ti motorji uporabljajo. Ker direktiva določa samo datume, ko 
se motorji dajo na trg, prožnost proizvajalcem opreme zagotavlja več časa za izvedbo 
potrebnih prilagoditev za vgradnjo teh motorjev. Proizvajalci opreme so odgovorni za 
zahteve po prožnosti in njihovo nadaljnjo obravnavo.

Predlog spremembe 31
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Člen 2(b) Direktive 2004/26/ES10

predvideva oceno možne potrebe po 
dodatni prožnosti.

(4) Člen 2(b) Direktive 2004/26/ES10

predvideva oceno možne potrebe po 
dodatni prožnosti, neodvisno od celovitega 
pregleda Direktive 97/68/ES, ki ga 
trenutno izvaja Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da dodatna prožnost zadeva neposredno konkretno potrebo, kar omogoča 
člen 2(b) Direktive 2004/26/ES. Po drugi strani pa je obseg trenutnega pregleda Direktive 
97/68/ES širši ter je namenjen oceni in nato reviziji okvira v celoti.



PE458.785v01-00 12/61 AM\857770SL.doc

SL

Predlog spremembe 32
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Prodaja se je med krizo občutno 
zmanjšala in je zato prizadela dejansko 
vrednost trenutne stopnje prožnosti, zlasti 
za kategorije motorjev, ki morajo biti 
skladne s stopnjo III B od let 2012 in 2013 
dalje.

Or. en

Obrazložitev

Stopnja III B bo 1. januarja 2012 začela veljati za 56- do 130-kilovatne motorje, 1. januarja 
2013 pa za 37- do 56-kilovatne motorje. Ker bodo v referenčnem petletnem obdobju leta z 
zelo majhno prodajo, bo dejansko število motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru sistema 
prožnosti, bistveno manjše od števila v normalnih tržnih pogojih.

Predlog spremembe 33
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 
okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 50 % letne prodaje opreme 
proizvajalca opreme, v katero so vgrajeni 
motorji iz navedene kategorije. Največje 
število motorjev, ki se lahko dajo na trg v 
okviru sistema prožnosti, je treba ustrezno 
prilagoditi.

črtano

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 
okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 50 % letne prodaje opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije. Največje število 
motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti, je treba ustrezno 
prilagoditi.

(5) V obdobju veljavnosti stopnje III B bi 
moral biti odstotek števila motorjev, ki se 
ne uporabljajo za pogon vagonov,
lokomotiv in plovil, ki plujejo po celinskih 
plovnih poteh, ter so dani na trg v okviru 
sistema prožnosti, 50 % letnega števila na 
trg danih kosov opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije. Alternativno
možnost, v skladu s katero je določeno 
fiksno število motorjev, ki se lahko dajo na 
trg v okviru sistema prožnosti, je treba 
ustrezno prilagoditi.

Or. en

Obrazložitev

V prvotnem besedilu direktive je omenjen prehod z ene stopnje na naslednjo: to obdobje v 
resnici ne obstaja, saj obstaja kontinuiteta med eno stopnjo in naslednjo. Sistemi prožnosti se 
uporabljajo v času uporabe določene stopnje in v vseh nadaljnjih predlogih sprememb je 
besedilo direktive prilagojeno temu pristopu.

Predlog spremembe 35
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 

(5) V obdobju veljavnosti stopnje III B bi 
moral biti odstotek števila motorjev, ki se 
ne uporabljajo za pogon vagonov in 
lokomotiv in so dani na trg v okviru 
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okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 50 % letne prodaje opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije. Največje število 
motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti, je treba ustrezno 
prilagoditi.

sistema prožnosti, 50 % letnega števila na 
trg danih kosov opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije. Alternativno 
možnost, v skladu s katero je določeno 
fiksno število motorjev, ki se lahko dajo na 
trg v okviru sistema prožnosti, je treba 
ustrezno prilagoditi.

Or. en

Obrazložitev

V prvotnem besedilu direktive je omenjen prehod z ene stopnje na naslednjo: to obdobje v
resnici ne obstaja, saj obstaja kontinuiteta med eno stopnjo in naslednjo. Sistemi prožnosti se 
uporabljajo v času uporabe določene stopnje in v vseh nadaljnjih predlogih sprememb je 
besedilo direktive prilagojeno temu pristopu.

Predlog spremembe 36
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 
okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 50 % letne prodaje opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije.. Največje število 
motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti, je treba ustrezno 
prilagoditi.

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 
okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 40 % letne prodaje opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije.. Največje število 
motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti, je treba ustrezno 
prilagoditi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za kompromis med stališči političnih skupin v Evropskem 
parlamentu in predlogom Komisije.
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Predlog spremembe 37
Matthias Groote

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 
okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 50 % letne prodaje opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije.. Največje število 
motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti, je treba ustrezno 
prilagoditi.

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 
okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 50 % letne prodaje opreme proizvajalca 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije.. Največje število 
motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti, mora biti skladno z 
oddelkom 1.2.2 Priloge XIII.

Or. de

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se področje uporabe 
navedenega sistema razširi na motorje za 
pogon vagonov in lokomotiv.

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se njegovo področje 
uporabe razširi na motorje za pogon 
vagonov in lokomotiv.

Or. en

Predlog spremembe 39
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 



PE458.785v01-00 16/61 AM\857770SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se področje uporabe 
navedenega sistema razširi na motorje za 
pogon vagonov in lokomotiv.

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se njegovo področje 
uporabe razširi na motorje za pogon 
vagonov in lokomotiv.

Or. en

Predlog spremembe 40
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se področje uporabe 
navedenega sistema razširi na motorje za 
pogon vagonov in lokomotiv.

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se področje uporabe 
navedenega sistema razširi na motorje za 
pogon lokomotiv za strogo omejeno 
obdobje.

Or. en

Predlog spremembe 41
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Izboljšanje kakovosti zraka je nujna 
potreba v številnih državah članicah, ki v 
mnogih izmed njih zahteva odločnejše 
ukrepe za zagotovitev skladnosti z 
Direktivo o kakovosti zraka 2008/50/ES. 
Reševanje problematike emisij pri viru je 
bistveno za dosego teh ciljev, vključno z 
zmanjšanjem emisij v sektorju necestne 
mobilne mehanizacije;
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Or. en

Predlog spremembe 42
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Na gradbiščih so delavci nenehno 
izpostavljeni emisijam, zlasti emisijam 
izredno majhnih rakotvornih delcev 
oglenih saj iz gradbene mehanizacije, zato 
si zaslužijo zaščito z uporabo najboljše 
razpoložljive tehnologije, ki bi jo 
zagotovila uvedba merila glede števila 
delcev.

Or. en

Predlog spremembe 43
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Podjetja, ki bodo uporabljala stroje, 
ki sodijo v področje uporabe te direktive, 
bi morala biti deležna podpore iz 
evropskih programov finančne podpore 
ali ustreznih podpornih programov v 
državah članicah. Treba je preučiti 
možnost, da se od upravičencev teh 
programov zahteva uporaba najboljših 
razpoložljivih tehnologij na njihovih 
področjih. Podpreti bi bilo treba samo 
podjetja, ki uporabljajo tehnologije z 
najboljšimi emisijskimi standardi.

Or. en



PE458.785v01-00 18/61 AM\857770SL.doc

SL

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod 
s stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor; kot taki so omejeni na stopnjo III 
B. 

Or. en

Predlog spremembe 45
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod 
s stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor; kot taki so omejeni na stopnjo III 
B. 

Or. en

Predlog spremembe 46
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 



AM\857770SL.doc 19/61 PE458.785v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B.

Or. en

Predlog spremembe 47
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod 
s stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor; kot taki so omejeni na stopnjo III B
ali 3 leta v primerih, ko ni naslednje 
stopnje. 

Or. en

Predlog spremembe 48
Matthias Groote

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

(7) Predvideni ukrepi predstavljajo
začasno izjemo za proizvodni sektor in ne 
vodijo v trajno prilagoditev. Zato jih je 
treba omejiti na prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B in morajo prenehati veljati 
najpozneje 31. decembra 2013.
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Or. de

Predlog spremembe 49
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013. Po tem datumu se 
dodatne prožnosti za prehod s stopnje III 
A na stopnjo III B ne sme odobriti.

Or. en

Obrazložitev

Ker za nekatere kategorije motorjev ni bila uvedena stopnja IV, je pomembno, da se določi 
rok poteka prožnostnih ukrepov, da bi tako zagotovili ustrezno izvajanje stopnje III B za vse 
kategorije/aplikacije motorjev.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 2 - zadnja alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 2 se zadnja alinea nadomesti 
z naslednjim:
- sistem prožnosti pomeni postopek 
izvzetja, s katerim država članica 
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omogoči, da se da na trg omejena količina 
motorjev v skladu s členom 10.

Or. en

Obrazložitev

Veljavna direktiva ne zagotavlja jasne opredelitve sistema prožnosti, zato je treba tako 
opredelitev zagotoviti zavoljo jasnosti celotnega besedila direktive.

Predlog spremembe 51
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 2- zadnja alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 2 se zadnja alinea nadomesti 
z naslednjim:
- sistem prožnosti pomeni postopek 
izvzetja, s katerim država članica 
omogoči, da se da na trg omejena količina 
motorjev v skladu s členom 10.

Or. en

Obrazložitev

Veljavna direktiva ne zagotavlja jasne opredelitve sistema prožnosti, zato je treba tako 
opredelitev zagotoviti zavoljo jasnosti celotnega besedila direktive.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo) 
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Direktiva 97/68/ES
Člen 2 - nova alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 2 se doda naslednja nova 
alinea:
- kategorija motorjev pomeni klasifikacijo 
motorjev, ki združuje območje moči, 
zahtevane stopnje emisij izpušnih plinov 
in klasifikacijo motorjev v skladu z 
oddelkom 1 Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Veljavna direktiva ne zagotavlja jasne opredelitve kategorije motorjev, zato je treba tako 
opredelitev zagotoviti zavoljo jasnosti celotnega besedila direktive.

Predlog spremembe 53
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 2 - nova alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 2 se doda naslednja nova 
alinea:
- kategorija motorjev pomeni klasifikacijo 
motorjev, ki združuje območje moči, 
zahtevane stopnje emisij izpušnih plinov 
in klasifikacijo motorjev v skladu z 
oddelkom 1 Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Veljavna direktiva ne zagotavlja jasne opredelitve kategorije motorjev, zato je treba tako 
opredelitev zagotoviti zavoljo jasnosti celotnega besedila direktive.
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Predlog spremembe 54
Karin Kadenbach

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 2 - nova alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 2 se doda naslednja alinea:
– sistem za naknadno obdelavo izpušnih 
plinov za zmanjšanje emisij delcev pomeni 
naprave in sisteme filtriranja, ki so 
skladni s trenutnim stanjem tehnike ter 
dosegajo učinkovitost izločanja delcev 
vsaj 90 % in številčno merilo 1012 kWh.

Or. de

Obrazložitev

V Direktivi 97/68/ES sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov za zmanjševanje delcev 
niso natančno opredeljeni glede na stanje tehnike. Vendar pa so za podzemno rudarsko 
(gradbeno) mehanizacijo že vrsto let sistemi filtriranja trdnih delcev dizelskih motorjev zaradi 
varstva delavcev obvezni (absolutna zapoved zmanjševanja na najmanjšo možno mero pri 
rakotvornih izpušnih plinih dizelskih motorjev). Vendar pa v zakonodaji EU niso jasno 
opredeljeni, zaradi česar imajo organi in proizvajalci težave pri razlagi.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 97/68/ES
Člen 4 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člen 4(6) se nadomesti z naslednjim: črtano
„(6) Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh, se lahko dajo na 
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trg v okviru sistema prožnosti v skladu s 
postopkom iz Priloge XIII ter odstavki od 
1 do 5.“

Or. en

Predlog spremembe 56
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 97/68/ES
Člen 4 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člen 4(6) se nadomesti z naslednjim: črtano
„(6) Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh, se lahko dajo na 
trg v okviru sistema prožnosti v skladu s 
postopkom iz Priloge XIII ter odstavki od 
1 do 5.“

Or. en

(gl. predlog spremembe k členu 1 – odstavek 1 – točka 1 – uvodni del)

Predlog spremembe 57
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 97/68/ES
Člen 4 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh, se lahko dajo na 
trg v okviru sistema prožnosti v skladu s 
postopkom iz Priloge XIII ter odstavki od 1 

(6) Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon vagonov in plovil, ki 
plujejo po celinskih plovnih poteh, se lahko 
dajo na trg v okviru sistema prožnosti v 
skladu s postopkom iz Priloge XIII ter 
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do 5. odstavki od 1 do 5.

Or. en

Obrazložitev

Vagoni, ki ustrezajo standardom stopnje III B, že obstajajo, prav tako tudi rešitve glede 
motorjev. Vagoni si motorje večinoma „izposojajo“ od težkih vozil, za katera že obstajajo 
rešitve stopnje III B. Zato bi bilo treba vagone izpustiti iz sistema prožnosti, kot določa 
Direktiva 2004/26/ES.

Predlog spremembe 58
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 97/68/ES
Člen 4 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh, se lahko dajo na 
trg v okviru sistema prožnosti v skladu s 
postopkom iz Priloge XIII ter odstavki od 1 
do 5.

(6) Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon vagonov in plovil, ki 
plujejo po celinskih plovnih poteh, se lahko 
dajo na trg v okviru sistema prožnosti v 
skladu s postopkom iz Priloge XIII ter
odstavki od 1 do 5.

Or. en

Predlog spremembe 59
Karin Kadenbach

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 8 - odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 8 se doda naslednji odstavek:
(6a) To ne posega v predpise držav članic 
v zvezi z zmanjševanjem emisij, ki veljajo 
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za uporabo teh motorjev v skladu s 
stanjem tehnike za zagotovitev varstva 
delavcev in na občutljivih območjih, na 
katerih so presežene mejne vrednosti 
emisij iz Direktive 2008/50/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. maja 2008 o kakovosti zunanjega 
zraka in čistejšemu zraku za Evropo1, če 
so v skladu z načelom „onesnaževalec 
plača“, nediskriminatorni in ciljno 
usmerjeni.
1 UL L 152, 11.6.2008, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Upoštevanje Direktive 2008/50/ES glede trdnih delcev in dušikovega dioksida mora državam 
članicam omogočiti, da predpišejo ukrepe za motorje, ki so že bili dani na trg, vendar 
povzročajo visoko raven emisij na posebej občutljivih območjih (ekološka območja). Ta 
pojasnitev zagotavlja potrebno prožnost in izraža stanje prava Skupnosti. Vendar temu 
oporeka pristojni generalni direktorat Komisije za industrijo, čeprav v Evropi že dolgo 
veljajo podobni ukrepi za cestna vozila (avtomobile in tovornjake).

Predlog spremembe 60
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka -a (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Odstavek 1 a se črta;

Or. en

Obrazložitev

Z izvzetjem nadomestnih motorjev se ustvarja zakonska vrzel. Tako izvzetje bi bilo treba 
pogojevati z naknadno vgradnjo naprav za nadzor emisij, ker pa v Evropi ni usklajenega 
okvira, ki bi opredeljeval zahteve za naknadno vgradnjo, bi bilo to določbo treba izbrisati, da 
bi tako zagotovili stalno izboljševanje flote necestne mobilne mehanizacije.
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Predlog spremembe 61
Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka -a (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavek 1 a - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 1a se črta drugi 
pododstavek.

Or. en

Predlog spremembe 62
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka -a (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavek 1 a - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 1a se črta drugi 
pododstavek.

Or. en

Obrazložitev

Ker v večini starejših vozil ni dovolj prostora za motorje z enako močjo, ki so skladni s 
stopnjo III B, bo možnost zamenjave motorjev, skladnih s stopnjo pred-III A in III A, v 
starejših vozilih z motorji, skladnimi s stopnjo III A, industriji omogočila premik naprej na 
čistejše emisijske standarde III A namesto ohranjanja motorjev, ki bolj onesnažujejo (pred-III 
A), s čimer se bodo izboljšale emisije starejših vozil in preprečil njihov umik pred iztekom 
običajne življenjske dobe ter eventualno preprečila preusmeritev z železnice na cesto.
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Predlog spremembe 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 1 a - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 1a se črta drugi 
pododstavek:

Or. en

Predlog spremembe 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavki 1 b, c in d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Vstavijo se odstavki 1b, 1c in 1d: 
„1b. Nadomestni motor za vgradnjo v 
vagon, vlakovno kompozicijo ali 
lokomotivo, prvotno opremljen(-o) z 
motorjem, ki ne ustreza omejitvam stopnje 
III A ali ki ustreza le omejitvam stopnje 
III A, mora biti skladen vsaj z mejnimi 
vrednostmi, določenimi za stopnjo III A. 
Za take motorje se člen 9 (3g), (3i) in (4a) 
ne uporablja.
1c. Vendar pa država članica lahko, po 
spodaj opredeljenem postopku odstopanja, 
dovoli proizvodnjo in vgradnjo 
nadomestnih motorjev, ki niso skladni z 
zahtevami stopnje III A, v naslednjih 
primerih:
(i) za obnovo ali nadgradnjo obstoječega 
vagona, vlakovne kompozicije ali 
lokomotive, če bi uporaba zahtev stopnje 
III A povzročila pomembne tehnične 



AM\857770SL.doc 29/61 PE458.785v01-00

SL

težave v zvezi s kolotekom, osno 
obremenitvijo, zasnovo karoserije ali 
nadzornimi sistemi motorja oziroma 
motorjev za večstransko delovanje in 
posledično ogrozila ekonomsko 
izvedljivost projekta;
(ii) če bi po nesreči vagona, vlakovne 
kompozicije ali lokomotive ali po 
uničujoči okvari motorja oziroma 
motorjev uporaba zahtev stopnje III A 
povzročila pomembne tehnične težave in 
posledično ogrozila ekonomično obnovo 
poškodovanega vagona ali lokomotive.
Za te motorje se člen 9 (3g), (3i) in (4a) ne 
uporablja.
Kadar je odobreno odstopanje, država 
članica, ki ga odobri, v roku šestih 
mesecev Komisiji in homologacijskim 
organom drugih držav članic posreduje 
dokument v papirni in v elektronski obliki, 
v katerem je navedeno:
— enotna referenčna številka odstopanja, 
kot je prikazana na oznaki na vsakem 
motorju, na katerega se nanaša,
— narava odstopanja, vključno z opisom 
ravni emisij v primerjavi z mejnimi 
vrednostmi stopnje III A in s podatki o 
nadomestnih določbah, ki se bodo 
uporabljale,
— podrobna utemeljitev odobritve 
odstopanja, vključno z glavnimi 
tehničnimi težavami, njihovimi 
ekonomskimi in okoljskimi posledicami 
ter opisom prizadevanj pri zasnovi, da bi 
se približali zahtevam stopnje III A, ter, če 
je to potrebno, drugimi ukrepi za razvoj 
flote in operativnimi ukrepi,
— število motorjev, ki so predmet 
odstopanja,
— podatki o proizvajalcu ter o vrstah in 
serijskih številkah motorjev, ki so predmet 
odstopanja,
— podatki o seriji železniških vozil, v 
katere bodo nameščeni motorji, skupaj z 
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njihovimi področji uporabe,
— vse druge informacije, ki pomagajo pri 
utemeljitvi zahteve po odstopanju.
1d. Za motorje, dane na trg v skladu s 
točkami 1a, 1b in 1c, se na oznako na 
motorju doda besedilo „NADOMESTNI 
MOTOR“ ali pa se to vstavi v uporabniški 
priročnik za motorje.“ 

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 65
Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka -a b (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavka 1 b in c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) Vstavijo se naslednji odstavki:
1b. Nadomestni motor za vgradnjo v 
vagon, vlakovno kompozicijo ali 
lokomotivo, prvotno opremljen(-o) z 
motorjem, ki ne ustreza omejitvam stopnje 
III A ali ki ustreza le omejitvam stopnje 
III A, mora biti skladen vsaj z mejnimi 
vrednostmi, določenimi za stopnjo III A. 
Za take motorje se člen 9 (3g), (3i) in (4a) 
ne uporablja.
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1c. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavkoma 1a in 1b, se na oznako na 
motorju doda besedilo „NADOMESTNI 
MOTOR“ ali pa se to vstavi v uporabniški 
priročnik.

Or. en

Obrazložitev

Ker v večini starejših vozil ni dovolj prostora za motorje z enako močjo, ki so skladni s 
stopnjo III B, bo možnost zamenjave motorjev, skladnih s stopnjo pred-III A in III A, v 
starejših vozilih z motorji, skladnimi s stopnjo III A, industriji omogočila premik naprej na 
čistejše emisijske standarde III A namesto ohranjanja motorjev, ki bolj onesnažujejo (pred-III 
A), s čimer se bodo izboljšale emisije starejših vozil in preprečil njihov umik pred iztekom 
običajne življenjske dobe ter eventualno preprečila preusmeritev z železnice na cesto.

Predlog spremembe 66
Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka -a c (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavka 1 d in e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) Vstavijo se naslednji odstavki:
„1d. Z odstopanjem lahko države članice 
dovolijo proizvodnjo in vgradnjo 
nadomestnih motorjev, ki niso skladni z 
zahtevami stopnje III A, v naslednjih 
primerih:
(i) za obnovo ali nadgradnjo obstoječega 
vagona, vlakovne kompozicije ali 
lokomotive, če bi uporaba zahtev stopnje 
III A povzročila pomembne tehnične 
težave v zvezi s kolotekom, osno 
obremenitvijo, zasnovo karoserije ali 
nadzornimi sistemi motorja oziroma 
motorjev za večstransko delovanje in 
posledično ogrozila ekonomsko 
izvedljivost projekta; pod pogojem, da 
aplikacijo spremlja ocena učinka, ki 
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zagotavlja zadostno utemeljitev za 
odstopanje in dokaže, da se bodo v 
primerjavi s prvotnimi motorji skupne 
vrednosti emisij izboljšale.
(ii) če bi po nesreči vagona, vlakovne 
kompozicije ali lokomotive ali po 
uničujoči okvari motorja oziroma 
motorjev uporaba zahtev stopnje III A 
povzročila pomembne tehnične težave in 
posledično ogrozila ekonomično obnovo 
poškodovanega vagona, vlakovne 
kompozicije ali lokomotive. Za motorje, ki 
jih zajema ta odstavek, se člen 9 (3g), (3i) 
in (4a) ne uporablja. Kadar je odobreno 
odstopanje, država članica, ki ga odobri, v 
roku šestih mesecev Komisiji in 
homologacijskim organom drugih držav 
članic posreduje dokument v papirni 
obliki in v elektronskem zapisu, v katerem 
je navedeno:
— enotna referenčna številka odstopanja, 
kot je prikazana na oznaki na vsakem 
motorju, na katerega se nanaša,
— narava odstopanja, vključno z opisom 
ravni emisij v primerjavi z mejnimi 
vrednostmi stopnje III A in s podatki o 
nadomestnih določbah, ki se bodo 
uporabljale,
— podrobna utemeljitev odobritve 
odstopanja, vključno z glavnimi 
tehničnimi težavami, njihovimi 
ekonomskimi in okoljskimi posledicami 
ter opisom prizadevanj pri zasnovi, da bi 
se približali zahtevam stopnje III A, ter, če 
je to potrebno, drugimi ukrepi za razvoj 
flote in operativnimi ukrepi,
— število motorjev, ki so predmet 
odstopanja,
— podatki o proizvajalcu ter o vrstah in 
serijskih številkah motorjev, ki so predmet 
odstopanja,
— podatki o seriji železniških vozil, v 
katere bodo nameščeni motorji, skupaj z 
njihovimi področji uporabe,
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— vse druge informacije, ki pomagajo pri 
utemeljitvi zahteve po odstopanju.
1e. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavki 1a, 1b in 1c, se na oznako na 
motorju doda besedilo „NADOMESTNI 
MOTOR“ ali pa se to vstavi v uporabniški 
priročnik.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 67
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka -a b (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavka 1 b in c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) Vstavijo se naslednji odstavki:
„1b. Nadomestni motor za vgradnjo v 
vagon, vlakovno kompozicijo ali 
lokomotivo, prvotno opremljen(-o) z 
motorjem, ki ne ustreza omejitvam stopnje 
III A ali ki ustreza le omejitvam stopnje 
III A, mora biti skladen vsaj z mejnimi 
vrednostmi, določenimi za stopnjo III A. 
Za take motorje se člen 9 (3g), (3i) in (4a) 
ne uporablja.
1c. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavkoma 1a in 1b, se na oznako na 
motorju doda besedilo „NADOMESTNI 
MOTOR“ ali pa se to vstavi v uporabniški 
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priročnik.

Or. en

Obrazložitev

Ker v večini starejših vozil ni dovolj prostora za motorje z enako močjo, ki so skladni s 
stopnjo III B, bo možnost zamenjave motorjev, skladnih s stopnjo pred-III A in III A, v 
starejših vozilih z motorji, skladnimi s stopnjo III A, industriji omogočila premik naprej na 
čistejše emisijske standarde III A namesto ohranjanja motorjev, ki bolj onesnažujejo (pred-III 
A), s čimer se bodo izboljšale emisije starejših vozil in preprečil njihov umik pred iztekom 
običajne življenjske dobe ter eventualno preprečila preusmeritev z železnice na cesto.

Predlog spremembe 68
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka -a c (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavka 1 d in e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ac) Vstavijo se naslednji odstavki:
„1d. Z odstopanjem lahko države članice 
dovolijo proizvodnjo in vgradnjo 
nadomestnih motorjev, ki niso skladni z 
zahtevami stopnje III A, v naslednjih 
primerih:
i) za obnovo ali nadgradnjo obstoječega 
vagona, vlakovne kompozicije ali 
lokomotive, če bi uporaba zahtev stopnje 
III A povzročila pomembne tehnične 
težave v zvezi s kolotekom, osno 
obremenitvijo, zasnovo karoserije ali 
nadzornimi sistemi motorja oziroma 
motorjev za večstransko delovanje in 
posledično ogrozila ekonomsko 
izvedljivost projekta; pod pogojem, da 
aplikacijo spremlja ocena učinka, ki 
zagotavlja zadostno utemeljitev za 
odstopanje in dokaže, da se bodo v 
primerjavi s prvotnimi motorji skupne 
vrednosti emisij izboljšale.
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ii) če bi po nesreči vagona, vlakovne 
kompozicije ali lokomotive ali po 
uničujoči okvari motorja oziroma 
motorjev uporaba zahtev stopnje III A 
povzročila pomembne tehnične težave in 
posledično ogrozila ekonomično obnovo 
poškodovanega vagona, vlakovne 
kompozicije ali lokomotive.
Za motorje, ki jih zajema ta odstavek, se 
člen 9 (3g), (3i) in (4a) ne uporablja.
Kadar je odobreno odstopanje, država 
članica, ki ga odobri, v roku šestih 
mesecev Komisiji in homologacijskim 
organom drugih držav članic posreduje 
dokument v papirni obliki in v 
elektronskem zapisu, v katerem je 
navedeno:
— enotna referenčna številka odstopanja, 
kot je prikazana na oznaki na vsakem 
motorju, na katerega se nanaša,
— narava odstopanja, vključno z opisom 
ravni emisij v primerjavi z mejnimi 
vrednostmi stopnje III A in s podatki o 
nadomestnih določbah, ki se bodo 
uporabljale,
— podrobna utemeljitev odobritve 
odstopanja, vključno z glavnimi 
tehničnimi težavami, njihovimi 
ekonomskimi in okoljskimi posledicami 
ter opisom prizadevanj pri zasnovi, da bi 
se približali zahtevam stopnje III A, ter, če 
je to potrebno, drugimi ukrepi za razvoj 
flote in operativnimi ukrepi,
— število motorjev, ki so predmet 
odstopanja,
— podatki o proizvajalcu ter o vrstah in 
serijskih številkah motorjev, ki so predmet 
odstopanja,
— podatki o seriji železniških vozil, v 
katere bodo nameščeni motorji, skupaj z 
njihovimi področji uporabe,
— vse druge informacije, ki pomagajo pri 
utemeljitvi zahteve po odstopanju.
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1e. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavki 1a, 1b in 1c, se na oznako na 
motorju doda besedilo „NADOMESTNI 
MOTOR“ ali pa se to vstavi v uporabniški 
priročnik.

Or. en

Obrazložitev

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.

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka a
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 - odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, kot so opredeljeni pod točkami
A(i), A(ii), A(iv) in A(v) oddelka 1 Priloge 
I, v okviru sistema prožnosti v skladu z 
določbami iz Priloge XIII.

(7) Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, kot so opredeljeni pod točkami 
A(i), A(ii), A(iv) in A(v) oddelka 1 Priloge 
I, v okviru sistema prožnosti v skladu z 
določbami iz Priloge XIII. Motorji na 
prisilni vžig, kot so opredeljeni pod točko 
A(iii) oddelka 1 Priloge I, in motorji za 
pogon plovil, ki plujejo po celinskih 
plovnih poteh, so izvzeti iz tega postopka.
Sistem prožnosti se začne, ko dajanje 
motorjev na trg postane obvezno za katero 
koli državo, in traja, kolikor traja katera 
koli stopnja, vendar ne več kot tri leta. Vsi 
motorji se homologirajo glede na stopnjo 
neposredno pred obravnavano stopnjo.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 70
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, kot so opredeljeni pod točkami 
A(i), A(ii), A(iv) in A(v) oddelka 1 Priloge 
I, v okviru sistema prožnosti v skladu z 
določbami iz Priloge XIII.

(7) Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, kot so opredeljeni pod točkami 
A(i), A(ii), A(iv) in A(v) oddelka 1 Priloge 
I, v okviru sistema prožnosti v skladu z 
določbami iz Priloge XIII. Motorji na 
prisilni vžig, kot so opredeljeni pod točko 
A(iii) oddelka 1 Priloge I, in motorji za 
pogon plovil, ki plujejo po celinskih 
plovnih poteh, so izvzeti iz tega postopka.
Sistem prožnosti se začne, ko dajanje 
motorjev na trg postane obvezno za katero 
koli državo, in traja, kolikor traja katera 
koli stopnja, vendar ne več kot tri leta. Vsi 
motorji se homologirajo glede na stopnjo 
neposredno pred obravnavano stopnjo.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 71
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, kot so opredeljeni pod točkami 
A(i), A(ii), A(iv) in A(v) oddelka 1 Priloge 
I, v okviru sistema prožnosti v skladu z 
določbami iz Priloge XIII.

(7) Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, kot so opredeljeni pod točkami 
A(i), A(ii) in A(v) oddelka 1 Priloge I, v 
okviru sistema prožnosti v skladu z 
določbami iz Priloge XIII.

Dajanje motorjev na trg v okviru sistema 
prožnosti je možno od datuma, ko se 
določena stopnja začne uporabljati, do 
konca te stopnje, vendar ne dlje kot tri leta 
od začetka te stopnje. Motorji se 
homologirajo glede na stopnjo 
neposredno pred obravnavano stopnjo.

Or. en

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b 
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Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 8: črtano
„(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013.“

Or. en

Predlog spremembe 73
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 8: črtano
„(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013.“

Or. en

Predlog spremembe 74
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 8: črtano
„(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013.“

Or. en

Predlog spremembe 75
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013.

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B.

Or. en

Predlog spremembe 76
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
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31. decembra 2013. 31. decembra 2013. Po tem datumu se 
dodatna prožnost za prehod s stopnje III 
A na stopnjo III B ne odobri.

Or. en

Obrazložitev

Ker za nekatere kategorije motorjev ni bila uvedena stopnja IV, je pomembno, da se določi 
rok poteka prožnostnih ukrepov, da bi tako zagotovili ustrezno izvajanje stopnje III B za vse 
kategorije/aplikacije motorjev.

Predlog spremembe 77
Karin Kadenbach

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Člen 13 se nadomesti z naslednjim:
Določbe iz te direktive ne posegajo v 
pravico držav članic, da ob ustreznem 
upoštevanju Pogodbe določijo zahteve, 
za katere menijo, da so potrebne za 
zagotovitev varstva delavcev pri uporabi 
mehanizacije iz te direktive, in ki 
ustrezajo stanju tehnike.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe odpravlja predolgo besedilo iz člena 13 in na področju emisij usklajuje 
Direktivo 97/68/ES z direktivo 98/24/ES o nevarnih kemičnih snoveh. To je potrebno tudi 
zato, ker proizvajalci v primeru vgradnje filtrov delcev v mobilno mehanizacijo in vozila 
grozijo z odvzemom oznake CE in propadom garancijskih zahtevkov. Predlog spremembe tudi 
dopolnjuje Prilogo 4.1. k Direktivi 97/68/ES.
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Predlog spremembe 78
Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 b
Ker Komisija že pripravlja revizijo 
Direktive 97/68/ES o emisijah plinastih in 
trdnih onesnaževal iz motorjev v necestni 
mobilni mehanizaciji, kar pomeni, da se v 
začetku leta 2012 pričakuje celovitejši 
pregled direktive, je namesto dogovora o 
morebiti škodljivi razdrobljeni zakonodaji 
sprejemljiva možnost reševanje vprašanj, 
povezanih z direktivo, v njegovem okviru 
na širši način. Zato poziva Komisijo, naj 
predloži to načrtovano revizijo.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je razmeroma pozno predstavila svoj predlog KOM(2010)362 o spremembi 
Direktive 97/68/ES, saj ukrepi, ki jih želi spremeniti, začnejo veljati že 1. januarja 2011. Ker 
predlog Komisije, kar je najpomembneje, lahko postavi nezaželen zgled za razvodenitev 
okoljske zakonodaje in zniževanje dogovorjenih standardov, revizija celotne Direktive 
97/68/ES pa je že v pripravi, bi bilo treba in je mogoče zadevo obravnavati bolj celovito.

Predlog spremembe 79
Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1c
Komisija vsako leto poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu ministrov o napredku 
pri razvoju lokomotiv, skladnih s 
standardom Euro III b.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga - uvodni del
Direktiva 97/68/ES
-

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 1 Priloge XIII se nadomesti z 
naslednjim:

Priloga XIII se nadomesti z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 81
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga - uvodni del
Direktiva 97/68/ES
-

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 1 Priloge XIII se nadomesti z 
naslednjim:

Priloga XIII se nadomesti z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII - oddelek 1 - točka 1.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Proizvajalec originalne opreme, ki želi 1.1. Proizvajalec originalne opreme, ki želi 
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uporabiti sistem prožnosti, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za 
dovoljenje, razen v prehodnem obdobju 
med stopnjo III A in stopnjo III B, da 
lahko od svojega dobavitelja motorjev
kupi količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. 
in 1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno 
veljavnih mejnih vrednosti emisij, vendar 
so homologirani glede na najbližjo 
predhodno stopnjo mejnih vrednosti 
emisij.

uporabiti sistem prožnosti, z izjemo 
motorjev za pogon lokomotiv, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za dovoljenje 
za proizvajalce motorjev proizvajalca 
originalne opreme, da dajo na trg 
motorje, namenjene za izključno uporabo 
proizvajalca originalne opreme. Z izjemo 
stopnje III B količine motorjev ne 
presegajo količin iz oddelkov 1.1.1. in 
1.1.2.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva, da se motorji v sistemu prožnosti homologirajo v skladu s predhodno stopnjo, je 
premaknjena v člen 10(7).

Predlog spremembe 83
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Proizvajalec originalne opreme, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za 
dovoljenje, razen v prehodnem obdobju 
med stopnjo III A in stopnjo III B, da 
lahko od svojega dobavitelja motorjev
kupi količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. 
in 1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno 
veljavnih mejnih vrednosti emisij, vendar 
so homologirani glede na najbližjo 
predhodno stopnjo mejnih vrednosti 
emisij.

1.1. Brez poseganja v oddelek 1.2 
proizvajalec originalne opreme, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, z izjemo 
motorjev za pogon lokomotiv, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za dovoljenje 
za proizvajalce motorjev proizvajalca 
originalne opreme, da dajo na trg 
motorje, namenjene za izključno uporabo 
proizvajalca originalne opreme. Z izjemo 
stopnje III B količine motorjev ne 
presegajo količin iz oddelkov 1.1.1. in 
1.1.2.

Or. en



AM\857770SL.doc 45/61 PE458.785v01-00

SL

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.1.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji 
ne presežejo 20 % letne prodaje opreme 
proizvajalca originalne opreme, v katero so 
vgrajeni motorji iz navedene kategorije 
motorjev (izračunano kot povprečje 
prodaje v zadnjih 5 letih na trgu EU). 
Kadar proizvajalec originalne opreme 
svojo opremo na trgu EU trži manj kot 5 
let, se povprečje izračuna za obdobje, v 
katerem proizvajalec originalne opreme 
trži svojo opremo v EU.

1.1.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji 
ne preseže 20 % letnega števila na trg 
danih kosov opreme proizvajalca 
originalne opreme, v katero so vgrajeni 
motorji iz navedene kategorije motorjev, 
izračunano kot povprečje v zadnjih pet
letih. V primeru, da je proizvajalec 
originalne opreme svojo opremo tržil manj 
kot 5 let, se povprečje izračuna za obdobje, 
v katerem je proizvajalec originalne 
opreme tržil svojo opremo.

Or. en

Predlog spremembe 85
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji 
ne presežejo 20 % letne prodaje opreme 
proizvajalca originalne opreme, v katero so 
vgrajeni motorji iz navedene kategorije 
motorjev (izračunano kot povprečje 
prodaje v zadnjih 5 letih na trgu EU). 
Kadar proizvajalec originalne opreme 
svojo opremo na trgu EU trži manj kot 5 
let, se povprečje izračuna za obdobje, v 

1.1.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji 
ne preseže 20 % letnega števila na trg 
danih kosov opreme proizvajalca 
originalne opreme, v katero so vgrajeni 
motorji iz navedene kategorije motorjev, 
izračunano kot povprečje v zadnjih pet
letih. V primeru, da je proizvajalec 
originalne opreme svojo opremo tržil manj 
kot 5 let, se povprečje izračuna za obdobje, 
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katerem proizvajalec originalne opreme 
trži svojo opremo v EU.

v katerem je proizvajalec originalne 
opreme tržil svojo opremo.

Or. en

Predlog spremembe 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.1.1 je, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, da proizvajalec 
originalne opreme zaprosi za dovoljenje, 
da lahko njegovi dobavitelji motorjev dajo 
na trg določeno število motorjev v okviru 
sistema prožnosti. Število motorjev v vsaki 
kategoriji motorjev ne presega naslednjih 
vrednosti:

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.1.1 je, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov, da proizvajalec originalne 
opreme zaprosi za dovoljenje, da lahko 
proizvajalci motorjev za proizvajalca 
originalne opreme dajo na trg določeno 
število motorjev za izključno uporabo 
proizvajalca originalne opreme. Število 
motorjev v vsaki kategoriji motorjev ne 
presega naslednjih vrednosti:

Or. en

Predlog spremembe 87
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.1.1 je, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, da proizvajalec 
originalne opreme zaprosi za dovoljenje, 
da lahko njegovi dobavitelji motorjev dajo 
na trg določeno število motorjev v okviru 

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.1.1 je, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov, da proizvajalec originalne 
opreme zaprosi za dovoljenje, da lahko 
proizvajalci motorjev za proizvajalca 
originalne opreme dajo na trg določeno 



AM\857770SL.doc 47/61 PE458.785v01-00

SL

sistema prožnosti. Število motorjev v vsaki 
kategoriji motorjev ne presega naslednjih 
vrednosti:

število motorjev za izključno uporabo 
proizvajalca originalne opreme. Število 
motorjev v vsaki kategoriji motorjev ne 
presega naslednjih vrednosti:

Or. en

Predlog spremembe 88
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.1.2 - table - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kategorija motorjev Območje moči motorja

Or. en

Predlog spremembe 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2 V obdobju prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, proizvajalec 
originalne opreme, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, kateri koli homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje, da od svojih 
dobaviteljev motorjev kupi količine
motorjev iz oddelkov 1.2.1. in 1.2.2., ki ne 
izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih 
vrednosti emisij, vendar so homologirani 
glede na najbližjo predhodno stopnjo 
mejnih vrednosti emisij.

1.2 Z odstopanjem od točke 1.1, v obdobju 
stopnje III B, vendar ne dlje kot tri leta od 
začetka te stopnje, z izjemo motorjev za 
pogon vagonov in lokomotiv, proizvajalec 
originalne opreme, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, kateri koli homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje za proizvajalce 
motorjev proizvajalca originalne opreme, 
da dajo na trg motorje, namenjene za 
izključno uporabo proizvajalca originalne 
opreme. Količine motorjev ne presegajo 
količin iz oddelkov 1.1.1. in 1.1.2.
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Or. en

Predlog spremembe 90
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2 V obdobju prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, proizvajalec 
originalne opreme, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, kateri koli homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje, da od svojih 
dobaviteljev motorjev kupi količine 
motorjev iz oddelkov 1.2.1. in 1.2.2., ki ne 
izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih 
vrednosti emisij, vendar so homologirani 
glede na najbližjo predhodno stopnjo 
mejnih vrednosti emisij.

1.2. V obdobju prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, proizvajalec 
originalne opreme, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, kateri koli homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje, da od svojih 
dobaviteljev motorjev kupi količine 
motorjev iz bodisi oddelka 1.2.1. bodisi 
oddelka 1.2.2., ki ne izpolnjujejo trenutno 
veljavnih mejnih vrednosti emisij, vendar 
so homologirani glede na najbližjo 
predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij.

Or. en

Predlog spremembe 91
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2. V obdobju prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, proizvajalec 
originalne opreme, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, kateri koli homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje, da od svojih 
dobaviteljev motorjev kupi količine
motorjev iz oddelkov 1.2.1. in 1.2.2., ki ne 

1.2. V obdobju stopnje III B, z izjemo
motorjev za pogon vagonov in lokomotiv, 
proizvajalec originalne opreme, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za dovoljenje 
za proizvajalce motorjev proizvajalca 
originalne opreme, da dajo na trg 
motorje, namenjene za izključno uporabo 
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izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih 
vrednosti emisij, vendar so homologirani 
glede na najbližjo predhodno stopnjo 
mejnih vrednosti emisij.

proizvajalca originalne opreme. Količine
motorjev ne presegajo količin iz oddelkov 
1.1.1. in 1.1.2. Motorji morajo ustrezati 
zahtevam člena 10(7).

Or. en

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne presežejo 50 % 
letne prodaje opreme proizvajalca 
originalne opreme, v katero so vgrajeni 
motorji iz navedene kategorije motorjev 
(izračunano kot povprečje prodaje v 
zadnjih 5 letih na trgu EU). Kadar
proizvajalec originalne opreme svojo 
opremo na trgu EU trži manj kot 5 let, se 
povprečje izračuna za obdobje, v katerem 
proizvajalec originalne opreme trži svojo 
opremo v EU.

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne preseže 50 % 
letnega števila na trg danih kosov opreme 
proizvajalca originalne opreme, v katero so 
vgrajeni motorji iz navedene kategorije 
motorjev, izračunano kot povprečje v 
zadnjih pet letih. V primeru, da je
proizvajalec originalne opreme svojo 
opremo tržil manj kot 5 let, se povprečje 
izračuna za obdobje, v katerem je
proizvajalec originalne opreme tržil svojo 
opremo.

Or. en

Predlog spremembe 93
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.1.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne presežejo 50 % 
letne prodaje opreme proizvajalca 
originalne opreme, v katero so vgrajeni 
motorji iz navedene kategorije motorjev 
(izračunano kot povprečje prodaje v 
zadnjih 5 letih na trgu EU). Kadar
proizvajalec originalne opreme svojo 
opremo na trgu EU trži manj kot 5 let, se 
povprečje izračuna za obdobje, v katerem 
proizvajalec originalne opreme trži svojo 
opremo v EU.

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne preseže 50 % 
letnega števila na trg danih kosov opreme 
proizvajalca originalne opreme, v katero so 
vgrajeni motorji iz navedene kategorije 
motorjev, izračunano kot povprečje v 
zadnjih pet letih. V primeru, da je
proizvajalec originalne opreme svojo 
opremo tržil manj kot 5 let, se povprečje 
izračuna za obdobje, v katerem je
proizvajalec originalne opreme tržil svojo 
opremo.

Or. en

Predlog spremembe 94
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne presežejo 50 % letne 
prodaje opreme proizvajalca originalne 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije motorjev (izračunano 
kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na 
trgu EU). Kadar proizvajalec originalne 
opreme svojo opremo na trgu EU trži manj 
kot 5 let, se povprečje izračuna za obdobje, 
v katerem proizvajalec originalne opreme 
trži svojo opremo v EU.

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne presežejo 40 % letne 
prodaje opreme proizvajalca originalne 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije motorjev (izračunano 
kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na 
trgu EU). Kadar proizvajalec originalne 
opreme svojo opremo na trgu EU trži manj 
kot 5 let, se povprečje izračuna za obdobje, 
v katerem proizvajalec originalne opreme 
trži svojo opremo v EU.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za kompromis med stališči političnih skupin v Evropskem 
parlamentu in predlogom Komisije.

Predlog spremembe 95
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne presežejo 50 % letne 
prodaje opreme proizvajalca originalne 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije motorjev (izračunano 
kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na 
trgu EU). Kadar proizvajalec originalne 
opreme svojo opremo na trgu EU trži manj 
kot 5 let, se povprečje izračuna za obdobje, 
v katerem proizvajalec originalne opreme 
trži svojo opremo v EU.

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne presežejo 20 % letne 
prodaje opreme proizvajalca originalne 
opreme, v katero so vgrajeni motorji iz 
navedene kategorije motorjev (izračunano 
kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na 
trgu EU). Kadar proizvajalec originalne 
opreme svojo opremo na trgu EU trži manj 
kot 5 let, se povprečje izračuna za obdobje, 
v katerem proizvajalec originalne opreme 
trži svojo opremo v EU.

Or. en

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.2.1. je, da proizvajalec originalne opreme 
zaprosi za dovoljenje, da lahko njegovi 

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.2.1. je, da proizvajalec originalne opreme 
zaprosi za dovoljenje, da lahko proizvajalci
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dobavitelji motorjev dajo na trg določeno 
število motorjev v okviru sistema 
prožnosti. Število motorjev v vsaki 
kategoriji motorjev ne presega naslednjih 
vrednosti:

motorjev za proizvajalca originalne 
opreme dajo na trg določeno število 
motorjev za izključno uporabo 
proizvajalca originalne opreme. Število 
motorjev v vsaki kategoriji motorjev ne 
presega naslednjih vrednosti:

Or. en

Predlog spremembe 97
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.2.1. je, da proizvajalec originalne opreme 
zaprosi za dovoljenje, da lahko njegovi 
dobavitelji motorjev dajo na trg določeno 
število motorjev v okviru sistema 
prožnosti. Število motorjev v vsaki 
kategoriji motorjev ne presega naslednjih 
vrednosti:

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.2.1. je, da proizvajalec originalne opreme 
zaprosi za dovoljenje, da lahko proizvajalci
motorjev za proizvajalca originalne 
opreme dajo na trg določeno število 
motorjev za izključno uporabo 
proizvajalca originalne opreme. Število 
motorjev v vsaki kategoriji motorjev ne 
presega naslednjih vrednosti:

Or. en

Predlog spremembe 98
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.2.2. - table - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kategorija motorjev Območje moči motorja

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3 Za motorje za pogon vagonov se 
sistem prožnosti, kot je opredeljen v 
oddelku 1.1.1. uporablja od začetka 
prehodnega obdobja med stopnjo III A in 
stopnjo III B.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta zahteva je že omenjena v oddelku 1.1.1 Priloge XIII.

Predlog spremembe 100
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3 Za motorje za pogon vagonov se 
sistem prožnosti, kot je opredeljen v 
oddelku 1.1.1. uporablja od začetka 
prehodnega obdobja med stopnjo III A in 
stopnjo III B.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta zahteva je že omenjena v oddelku 1.1 Priloge XIII.
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Predlog spremembe 101
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3 Za motorje za pogon vagonov se 
sistem prožnosti, kot je opredeljen v 
oddelku 1.1.1. uporablja od začetka 
prehodnega obdobja med stopnjo III A in 
stopnjo III B.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme zaprosi za 
dovoljenje, da proizvajalci motorjev za 
proizvajalca originalne opreme lahko dajo 
na trg največ 12 motorjev za izključno 
uporabo proizvajalca originalne opreme.

Or. en
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Predlog spremembe 103
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme zaprosi za 
dovoljenje, da proizvajalci motorjev za 
proizvajalca originalne opreme lahko dajo 
na trg največ 12 motorjev za izključno 
uporabo proizvajalca originalne opreme.

Or. en

Predlog spremembe 104
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
10 motorjev za pogon lokomotiv.
Proizvajalec originalne opreme lahko 
zaprosi za dovoljenje, da njegovi 
dobavitelji motorjev dajo na trg največ 10 
dodatnih motorjev za vgradnjo v 
lokomotive, ki izpolnjujejo zahteve glede 
prostega profila GERT 8073 izdaja 2, kot 
je določeno v nacionalnih tehničnih 
pravilih, priglašenih v skladu s členom 
17.3 Direktive 200857/ES.
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Or. en

Predlog spremembe 105
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
20 motorjev za pogon lokomotiv.
Proizvajalec originalne opreme lahko 
zaprosi za dovoljenje, da njegovi 
dobavitelji motorjev dajo na trg največ 20 
dodatnih motorjev za vgradnjo v 
lokomotive, ki izpolnjujejo zahteve glede 
prostega profila GERT 8073 izdaja 2, kot 
je določeno v nacionalnih tehničnih 
pravilih, priglašenih v skladu s členom 
17.3 Direktive 200857/ES, in imajo 
varnostno spričevalo za vožnjo po 
nacionalnem omrežju Združenega 
kraljestva ali so do njega upravičene.

Or. en

Predlog spremembe 106
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
20 motorjev za pogon lokomotiv.
Proizvajalec originalne opreme lahko 
zaprosi za dovoljenje, da njegovi 
dobavitelji motorjev dajo na trg največ 20 
dodatnih motorjev za vgradnjo v 
lokomotive, ki izpolnjujejo zahteve glede 
prostega profila GERT 8073 izdaja 2, kot 
je določeno v nacionalnih tehničnih 
pravilih, priglašenih v skladu s členom 
17.3 Direktive 200857/ES.

Or. en

Obrazložitev

Motorjev, ki izpolnjujejo zahteve stopnje III B, v lokomotive ni mogoče vgraditi. Manjše 
lokomotive se srečujejo s še večjimi tehničnimi zapleti in bi morale biti deležne dodatne 
prilagodljivosti.

Predlog spremembe 107
Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
20 motorjev za pogon lokomotiv.
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Proizvajalec originalne opreme lahko 
zaprosi za dovoljenje, da njegovi 
dobavitelji motorjev dajo na trg največ 10 
dodatnih motorjev za vgradnjo v 
lokomotive, ki izpolnjujejo zahteve glede 
prostega profila GERT 8073 izdaja 2, kot 
je določeno v nacionalnih tehničnih 
pravilih, priglašenih v skladu s členom 
17.3 Direktive 200857/ES.

Or. en

Predlog spremembe 108
Matthias Groote

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4. Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4. Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
25 motorjev za pogon lokomotiv.

Or. de

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
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prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
40 motorjev za pogon lokomotiv.

Or. es

Obrazložitev

Naložbe v zasnovo lokomotiv so znatne in za dosego tehnološke zrelosti je potreben čas. Ker 
so emisije iz železniškega prevoza bistveno nižje kot pri drugih oblikah prevoza, bi bilo 
ustrezno, če bi se povečalo največje število motorjev, ki se lahko da na trg, tako da ne bi bili 
omejeni ne ponudba, kar bi negativno vplivalo na razvoj železniškega prevoza, ne svobodna 
konkurenca.

Predlog spremembe 110
Bas Eickhout

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4 Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
8 motorjev za pogon lokomotiv, če 
obstajajo tehnični razlogi, zaradi katerih 
ni mogoče doseči skladnosti z mejnimi 
vrednostmi stopnje III B..

Or. en
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Predlog spremembe 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.5. - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5. Proizvajalec originalne opreme v 
vlogo, naslovljeno na homologacijski 
organ, vključi naslednje informacije:

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.) 

Or. en

Predlog spremembe 112
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/EC
Priloga XIII – oddelek 1 - točka 1.5.uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5. Proizvajalec originalne opreme v 
vlogo, naslovljeno na homologacijski 
organ, vključi naslednje informacije:

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.) 

Or. en

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII - oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. DEJANJA PROIZVAJALCA 
MOTORJEV
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2.1. Proizvajalec motorjev lahko v 
okviru sistema prožnosti da na trg 
motorje, ki imajo dovoljenje v skladu z 
oddelkoma 1 in 3 te Priloge.
2.2. Proizvajalec motorjev te motorje 
označi z naslednjim besedilom: „Motor 
je bil dan na trg v okviru sistema 
prožnosti“ v skladu z zahtevami oddelka 3 
Priloge I.
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3. DEJANJA HOMOLOGACIJSKEGA 
ORGANA
3.1. Homologacijski organ oceni vsebino 
zahteve v zvezi s sistemom prožnosti in 
priložene dokumente. V nadaljevanju 
proizvajalca originalne opreme obvesti o 
svoji odločitvi o tem, ali odobri dovoljenje 
za zahtevani sistem prožnosti ali ne.
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