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Ändringsförslag 17
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

En utvidgning av flexibilitetsbestämmelserna i direktivet om mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg skulle allvarligt äventyra uppnåendet av EU:s luftkvalitetsmål i 
medlemsstaterna. Förslaget står i motsats till kommissionens egna uttalanden och 
parlamentet efterlyser en mer källrelaterad luftkvalitetslagstiftning. En urvattning av befintlig 
lagstiftning skulle också medföra ett mycket betänkligt prejudikat för annan EU-lagstiftning 
om utsläppsgränsvärden.

Ändringsförslag 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 19
Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.
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Or. en

Ändringsförslag 20
Bairbre de Brún

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I direktiv 97/68/EG1 regleras 
avgasutsläpp från motorer monterade på 
maskiner som inte är avsedda för 
transporter på väg. De nuvarande 
utsläppsgränserna för typgodkännande av 
merparten av motorer med 
kompressionständning enligt steg III A ska 
ersättas med de strängare gränserna enligt 
steg III B. De gränserna är tillämpliga från 
och med den 1 januari 2010 för 
typgodkännande av sådana motorer och 
från och med den 1 januari 2011 för 
utsläppande på marknaden.

(1) I direktiv 97/68/EG1 regleras 
avgasutsläpp och gränsvärden för 
föroreningar i luften från motorer 
monterade på maskiner som inte är 
avsedda för transporter på väg samtidigt 
som människors hälsa och miljön 
skyddas. De nuvarande utsläppsgränserna 
för typgodkännande av merparten av 
motorer med kompressionständning enligt 
steg III A ska ersättas med de strängare 
gränserna enligt steg III B. De gränserna är 
tillämpliga från och med den 
1 januari 2010 för typgodkännande av 
sådana motorer och från och med den 
1 januari 2011 för utsläppande på 
marknaden.

Or. en

Motivering

För att skapa enhetlighet med artikel 1 i direktiv 97/68/EG, där det fastställs ett mål om att 
tillnärma medlemsstaternas lagstiftning om utsläppsnormer och typgodkännandeförfaranden
för motorer som ska installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, 
vilket kommer att bidra till att den inre marknaden fungerar väl och samtidigt skydda 
människors hälsa och miljön.
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Ändringsförslag 21
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Översynen av direktiv 97/68/EG 
förbereds för närvarande i kommissionen 
i enlighet med rekommendationerna i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/24/EG. För att bli effektiva 
bör dock de åtgärder som föreskrivs i 
detta direktiv träda i kraft så snart som 
steg III B blir tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 22
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I nästa översyn av direktiv 97/68/EG 
bör kommissionen föreslå att det införs ett 
nytt utsläppssteg – steg V – som bör 
anpassas till kraven för Euro 6-normerna 
för tunga nyttofordon.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man så snart som möjligt inför nya gränsvärden – i samband med nästa 
översyn av direktiv 97/68/EG – för att ge branschen tillräckligt med tid att tekniskt genomföra 
de nya kraven. I jämförelse med de steg IV-värden som redan definierats för drivmotorer 
kommer anpassningen till Euro 6-gränsvärden att ytterligare minska partikelutsläppen genom 
att införa strängare gränsvärden för partikelmassan och antalet partiklar.
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Ändringsförslag 23
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Nya krav på minskning av 
partikelmassa, nämligen en gräns för 
antalet partiklar, bör genom den 
kommande översynen av 
direktiv 97/68/EG införas för alla 
motorkategorier för att säkerställa en 
effektiv minskning av ultrafina partiklar.

Or. en

Motivering

Eftersom ultrafina partiklar nästan är viktlösa ger det nuvarande tillvägagångssättet som 
bygger på gränsvärden för partikelmassa ingen tillräcklig lösning på utsläppen av den 
ultrafina storleksfraktionen av partikelmassa som är särskilt skadlig för människors hälsa och 
som också kan ha en betydande inverkan på klimatet (i synnerhet när det gäller svarta 
kolpartiklar). Ett antagande av en gräns för antalet partiklar kommer att garantera att bästa 
tillgängliga teknik snabbt införs för att effektivt ta itu med utsläppen av partikelmassa.

Ändringsförslag 24
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Diskussioner om harmoniserade krav 
för eftermontering av 
utsläppsbegränsande anordningar pågår 
just nu under överinseende av Uneces 
(FN:s ekonomiska kommission för 
Europa) ledning. På grundval av detta bör 
kommissionen i den framtida översynen 
av direktiv 97/68/EG fastställa en 
helhetsstrategi för att främja 
eftermontering av efterbehandlingssystem 
i samtliga maskiner som inte är avsedda 
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att användas för transporter på väg.

Or. en

Motivering

Eftermontering av toppmoderna utsläppsbegränsande anordningar i det befintliga 
maskineriet är en viktig åtgärd för att snabbt minska miljöpåverkan från hela sektorn för 
mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg.

Ändringsförslag 25
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I direktiv 98/24/EG fastslås det att 
utsläpp av dieselsot är 
cancerframkallande. Verksamhet och 
metoder där arbetstagare utsätts för 
utsläpp från dieselmotorer måste därför 
följa minimeringskravet enligt befintlig 
teknik. Särskilt på byggarbetsplatser 
utsätts arbetstagarna hela tiden för dessa 
utsläpp från byggmaskinerna och 
förtjänar därför bästa möjliga skydd.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag preciserar föredragandens ändringsförslag och ger den referens till 
direktivet om kemiska agenser som länge behövts.
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Ändringsförslag 26
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Mot bakgrund av erfarenheter, 
vetenskapliga rön och tillgänglig teknik 
bör följande nya åtgärder vidtas:
a) På grund av att mobila maskiner som 
redan har släppts ut på marknaden 
används under lång tid kommer de höga 
utsläppen från dessa att utgöra 
hälsorisker och miljörisker under lång tid 
framöver. Ett enhetligt förfarande för 
eftermontering av dessa maskiner bör så 
snabbt som möjligt eftersträvas på 
unionsnivå. 
b) Ultrafina partiklar uppstår vid öga 
temperaturer i samband med 
förbränningsprocesser. Dessa 
nanopartiklar (PM 0,1) är ”viktlösa” och 
noteras inte ordentligt vid gravimetriska 
mätningar. Deras toxikologiska betydelse 
för människors hälsa har dock lett till att 
man fastställt ett gränsvärde för antal 
partiklar och en lämplig mätmetod i 
unionens utsläppsföreskrifter för tunga 
nyttofordon (Euro 6 i artikel 12 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 595/2009 av den 
18 juni 2009 om typgodkännande av 
motorfordon och motorer vad gäller 
utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och 
om tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon1) samt för lätta 
nyttofordon (Euro 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 
20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon2). Detta bör 
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också införas för mobila maskiner.
c) Mobila maskiner och fordon bör 
regelbundet testas så att man ser om deras 
utsläpp faktiskt motsvarar de värden som 
anges i tillståndet. Införandet av en 
lämplig mätmetod och testcykler som 
enkelt och decentraliserat skulle 
genomföras av medlemsstaternas 
myndigheter skulle bidra stort till hälso-
och miljöskyddet.
_____________
1 EUT L 188, 18.7.2009, s. 1.
2 EUT L 171, 29.6.2007, s.1. 

Or. de

Motivering

För miljön och för hälsan är det inte bara viktigt att det införs nya utsläppsnormer utan det 
behövs även utsläppsminskande förbättringar av mobila maskiner och fordon som redan 
släppts ut på marknaden. Eftermontering av system för avgasbehandling, i synnerhet 
dieselpartikelfilter, tillämpas framför allt i Schweiz och har visat sig fungera bra där. Denna 
eftermontering kan till och med säkerställa ett nytt gränsvärde för antalet partiklar. 

Ändringsförslag 27
Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Övergången sker i en 
tid då industrin står inför allvarliga 
ekonomiska svårigheter.

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Den ansträngda 
ekonomiska situationen inom framför allt 
denna industri kräver nödvändiga 
åtgärder.

Or. de
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Ändringsförslag 28
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Övergången sker i en 
tid då industrin står inför allvarliga 
ekonomiska svårigheter.

(2) Utvecklingen av steg III B-motorer 
kräver en drastisk teknikändring som 
innebär avsevärda kostnader för 
omkonstruktion av motorerna och 
framtagning av avancerade tekniska 
lösningar. Dessutom leder installationen 
av dessa motorer i maskiner till avsevärda 
modifieringar av maskinerna.
Allt detta tekniska arbete sker i en tid då 
hela industrin fortfarande står inför 
allvarliga ekonomiska svårigheter efter en 
ekonomisk nedgång av aldrig tidigare 
skådat slag.

Or. en

Motivering

Steg III B är det mest tekniskt krävande steget för tillverkare av motorer och av maskiner där 
dessa motorer installeras. Detta steg kommer efter ekonomisk nedgång av aldrig tidigare 
skådat slag där hela branschen drabbades mycket svårt. Vissa av sektorerna inom direktivets 
tillämpningsområde drabbades av en försäljningsnedgång på mellan 30 och 70 procent.

Ändringsförslag 29
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Övergången sker i en 
tid då industrin står inför allvarliga 
ekonomiska svårigheter.

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. En global finansiell 
och ekonomisk kris är dock inget skäl för 
att luckra upp miljönormerna. 
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Investeringar i miljövänlig teknik är 
viktigt för att främja framtida tillväxt, 
arbetstillfällen och en trygg hälsa.

Or. en

Motivering

Under den pågående debatten har kommissionen menat att den globala och ekonomiska 
krisen allvarligt har påverkat tillverkningsbranschen för mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg. Trots de svårigheter som dessa branscher nu står inför så 
måste det återigen betonas att krisen inte får användas som svepskäl för att luckra upp 
miljönormerna. Investeringar i miljöteknik är tvärtom en drivkraft för framtida tillväxt och 
arbetstillfällen inom Europa och en viktig faktor för en trygg hälsa.

Ändringsförslag 30
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Flexibilitet ger 
utrustningstillverkarna extra tid att 
konstruera om sina maskiner för att 
installera nya motorer.

Or. en

Motivering

Även om direktivet gäller motortillverkare så påverkar det direkt utrustningstillverkare som 
använder dessa motorer. Direktivet föreskriver endast datum för när motorerna får släppas ut 
på marknaden, medan flexibilitet ger utrustningstillverkarna mer tid att göra de nödvändiga 
anpassningarna för att installera dessa motorer. Utrustningstillverkarna ansvarar för 
begäranden om och uppföljning av flexibilitet.

Ändringsförslag 31
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 2 b i 
direktiv 2004/26/EG1 kan ett eventuellt 
införande av mer flexibilitet övervägas.

(4) Enligt artikel 2 b i 
direktiv 2004/26/EG1 kan ett eventuellt 
införande av mer flexibilitet övervägas 
oberoende av kommissionens pågående 
helhetsöversyn av direktiv 97/68/EG.

Or. en

Motivering

Det måste tydliggöras att extra flexibilitet svarar mot ett omedelbart specifikt behov som 
möjliggörs genom artikel 2 b i direktiv 2004/26/EG. Den pågående översynen av 
direktiv 97/68/EG, å andra sidan, har ett bredare tillämpningsområde och syftar till att 
utvärdera och sedan se över ramen i dess helhet.

Ändringsförslag 32
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Försäljningen sjönk avsevärt under 
krisen och påverkade därmed det faktiska 
värdet av den aktuella flexibilitetsnivån, i 
synnerhet för motorkategorier som måste 
uppfylla steg III B från och med 2012 och 
2013.

Or. en

Motivering

Steg III B kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2012 för motorer med en effekt 
på 56–130 kW och den 1 januari 2013 för motorer med en effekt på 37–56 kW. Eftersom den 
femåriga referensperioden kommer att omfatta år med mycket låg försäljning så kommer det 
faktiska antalet motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet vara avsevärt 
lägre än under normala marknadsförhållanden.
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Ändringsförslag 33
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till 
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i 
den kategorin. Det största antal motorer 
som får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i 
den kategorin. Det största antal motorer 
som får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

(5) Under steg III B bör andelen motorer 
som används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar, lokomotiv och 
fartyg i inlandssjöfart som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet vara 
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
mängd utrustning som släpps ut på 
marknaden med motorer i den kategorin. 
Alternativet att ett fast antal motorer får 
släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

Or. en
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Motivering

Direktivets ursprungliga lydelse hänvisar till övergången från ett steg till nästa. Denna 
period existerar inte i verkligheten eftersom det finns kontinuitet mellan ett steg och nästa. 
Flexibilitetssystemet gäller under ett visst steg och direktivets lydelse har anpassats till detta 
synsätt i alla följande ändringsförslag.

Ändringsförslag 35
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i 
den kategorin. Det största antal motorer 
som får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

(5) Under steg III B bör andelen motorer 
som används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet vara 50 % av 
utrustningstillverkarens årliga mängd 
utrustning som släpps ut på marknaden 
med motorer i den kategorin. Alternativet 
att ett fast antal motorer får släppas ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet bör 
ändras i enlighet med detta.

Or. en

Motivering

Direktivets ursprungliga lydelse hänvisar till övergången från ett steg till nästa. Denna 
period existerar inte i verkligheten eftersom det finns kontinuitet mellan ett steg och nästa. 
Flexibilitetssystemet gäller under ett visst steg och direktivets lydelse har anpassats till detta 
synsätt i alla följande ändringsförslag.

Ändringsförslag 36
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till 
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i den 
kategorin. Det största antal motorer som får 
släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till 
40 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i den 
kategorin. Det största antal motorer som får 
släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta. Det största antal motorer som 
får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag söker nå en kompromiss mellan de politiska gruppernas ståndpunkter 
och kommissionens förslag.

Ändringsförslag 37
Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till 
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i den 
kategorin. Det största antal motorer som får 
släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till 
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i den 
kategorin. Det största antal motorer som får 
släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör överensstämma 
med punkt 1.2.2 i bilaga XIII.
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Or. de

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att utöka systemets 
tillämpning till motorer för framdrivning 
av rälsbussar och lokomotiv.

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att utöka dess tillämpning till 
motorer för framdrivning av rälsbussar och 
lokomotiv.

Or. en

Ändringsförslag 39
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att utöka systemets
tillämpning till motorer för framdrivning 
av rälsbussar och lokomotiv.

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att utöka dess tillämpning till 
motorer för framdrivning av rälsbussar och 
lokomotiv.

Or. en

Ändringsförslag 40
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att utöka systemets 

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att utöka systemets 
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tillämpning till motorer för framdrivning 
av rälsbussar och lokomotiv.

tillämpning till motorer för framdrivning 
av lokomotiv för en strikt begränsad 
tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 41
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det finns ett brådskande behov av att 
förbättra luftkvaliteten i många 
medlemsstater vilket kräver mer resoluta 
insatser i många av dem för att uppfylla 
luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). Att 
utsläppen åtgärdas vid källan är av stor 
betydelse för att vi ska kunna nå dessa 
mål, inklusive minskning av utsläpp från 
sektorn för mobila maskiner som inte är 
avsedda att användas på väg.

Or. en

Ändringsförslag 42
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) På byggarbetsplatser utsätts 
arbetstagarna hela tiden för utsläpp, 
särskilt av ultrafina, cancerframkallande 
svarta kolpartiklar från byggmaskinerna 
och de förtjänar därför skydd där bästa 
tillgängliga teknik utnyttjas, framtvingad 
genom att ett kriterium för antal partiklar 
införs.
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Or. en

Ändringsförslag 43
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Företag som använder maskiner som 
omfattas av detta direktiv bör kunna 
utnyttja europeiska ekonomiska 
stödprogram eller respektive stödprogram 
som tillhandahålls av medlemsstaterna. 
Man måste överväga att kräva av 
programmens stödmottagare att de 
tillämpar bästa tillgängliga teknik inom 
sin bransch. Endast sådana företag som 
använder teknik med bästa 
utsläppsnormer bör ges stöd.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av.
Därför ska åtgärderna vara begränsade till 
steg III B.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av.
Därför ska åtgärderna vara begränsade till 
steg III B.

Or. en

Ändringsförslag 46
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B. 

Or. en

Ändringsförslag 47
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av.
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bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

Därför ska åtgärderna vara begränsade till 
steg III B eller till 3 år om det inte finns 
något efterföljande steg.

Or. en

Ändringsförslag 48
Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs innebär ett 
tillfälligt undantag för 
tillverkningsindustrin och leder inte till 
någon varaktig anpassning. De bör därför 
vara begränsade till övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla senast den 31 december 2013.

Or. de

Ändringsförslag 49
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.
Efter detta datum bör ingen ytterligare 
flexibilitet för övergången från steg III A 
till steg III B beviljas.

Or. en
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Motivering

Eftersom det inte har införts ett steg IV för vissa motorkategorier är det viktigt att 
upprätthålla tidsfristen för när flexibilitetsåtgärderna upphör så att man garanterar att 
steg III B genomförs korrekt för alla motorkategorier/motortillämpningar.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 2 – sista strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 2 ska sista strecksatsen 
ersättas med följande:
”– flexibilitetssystemet: ett
undantagsförfarande genom vilket en 
medlemsstat tillåter att ett begränsat antal 
motorer släpps ut på marknaden i 
enlighet med artikel 10.”

Or. en

Motivering

Det nuvarande direktivet ger ingen tydlig definition av flexibilitetssystemet. En sådan 
definition måste därför införas för att förtydliga hela direktivstexten.

Ändringsförslag 51
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 2 – sista strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 2 ska sista strecksatsen 
ersättas med följande:
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”– flexibilitetssystemet: ett 
undantagsförfarande genom vilket en 
medlemsstat tillåter att ett begränsat antal 
motorer släpps ut på marknaden i 
enlighet med artikel 10.”

Or. en

Motivering

Det nuvarande direktivet ger ingen tydlig definition av flexibilitetssystemet. En sådan 
definition måste därför införas för att förtydliga hela direktivstexten.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 2 – ny strecksats

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 2 ska följande nya strecksats 
läggas till:
”– motorkategori: motorklassificering 
som kombinerar effektområde, 
utsläppsgränskrav, och 
motorklassificering i enlighet med 
avsnitt I i bilaga I.”

Or. en

Motivering

Det nuvarande direktivet ger ingen tydlig definition av motorkategori. En sådan definition 
måste därför införas för att förtydliga hela direktivstexten.

Ändringsförslag 53
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
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Direktiv 97/68/EG
Artikel 2 – ny strecksats

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 2 ska följande nya strecksats 
läggas till:
”– motorkategori: motorklassificering 
som kombinerar effektområde, 
utsläppsgränskrav, och 
motorklassificering i enlighet med 
avsnitt I i bilaga I.”

Or. en

Motivering

Det nuvarande direktivet ger ingen tydlig definition av motorkategori. En sådan definition 
måste därför införas för att förtydliga hela direktivstexten.

Ändringsförslag 54
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 2 – ny strecksats

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 2 ska följande strecksats 
läggas till:
” – system för efterbehandling av avgaser 
för att minska partiklar: utrustning och 
filtersystem enligt befintlig teknik med en 
partikeluppsamlingseffektivitet på minst 
90 % och ett antalskriterium på 101

kWh.”

Or. de

Motivering

I direktiv 97/68/EG ges inte någon exakt definition i enlighet med befintlig teknik för system 
för efterbehandling av avgaser för att minska partiklar. Dessa filtersystem för dieselpartikel 
har dock varit obligatoriska – för att skydda arbetstagare – för(bygg)-maskiner under jord 
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(absolut minimeringsförbud i samband med cancerframkallande dieselavgaser). Det saknas 
en enhetlig definition i EU:s lagstiftning, vilket försvårar tolkningen för myndigheter och 
tillverkare.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 97/68/EG
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 4.6 ska ersättas med följande: utgår
”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 
användas för andra ändamål än 
framdrivning av fartyg i inlandssjöfart får 
släppas ut på marknaden inom ramen för 
ett flexibilitetssystem i enlighet med 
förfarandet i bilaga XIII och förfarandet i 
punkterna 1–5.”

Or. en

Ändringsförslag 56
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 97/68/EG
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 4.6 ska ersättas med följande: utgår
”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 
användas för andra ändamål än 
framdrivning av fartyg i inlandssjöfart får 
släppas ut på marknaden inom ramen för 
ett flexibilitetssystem i enlighet med 
förfarandet i bilaga XIII och förfarandet i 
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punkterna 1–5.”

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 1.1.1, inledande delen.)

Ändringsförslag 57
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 97/68/EG
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 
användas för andra ändamål än 
framdrivning av fartyg i inlandssjöfart får 
släppas ut på marknaden inom ramen för 
ett flexibilitetssystem i enlighet med 
förfarandet i bilaga XIII och förfarandet i 
punkterna 1–5.”

”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 
användas för andra ändamål än 
framdrivning av rälsbussar samt fartyg i 
inlandssjöfart får släppas ut på marknaden 
inom ramen för ett flexibilitetssystem i 
enlighet med förfarandet i bilaga XIII och 
förfarandet i punkterna 1–5.”

Or. en

Motivering

Det finns redan rälsbussar som uppfyller gränserna i steg III B och motorlösningar finns 
också. Rälsbussarna ”lånar” ofta motorer från tunga nyttofordon, för vilka det redan finns 
lösningar i enlighet med steg III B. Alltså bör rälsbussarna lämnas utanför det 
flexibilitetssystem som det stadgas om i direktiv 2004/26/EG.

Ändringsförslag 58
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 97/68/EG
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 

”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 
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användas för andra ändamål än 
framdrivning av fartyg i inlandssjöfart får 
släppas ut på marknaden inom ramen för
ett flexibilitetssystem i enlighet med 
förfarandet i bilaga XIII och förfarandet i 
punkterna 1–5.”

användas för andra ändamål än 
framdrivning av rälsbussar samt fartyg i 
inlandssjöfart får släppas ut på marknaden 
inom ramen för ett flexibilitetssystem i 
enlighet med förfarandet i bilaga XIII och 
förfarandet i punkterna 1–5.”

Or. en

Ändringsförslag 59
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 8 ska följande punkt läggas 
till:
”6a) Detta påverkar inte 
medlemsstaternas utsläppsminskande 
föreskrifter för användningen av dessa 
motorer, enligt befintlig teknik, för 
arbetarskydd och i känsliga områden där 
utsläppsgränsvärdena i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/50/EG av den 21 maj 2008 om 
luftkvalitet och renare luft i Europa1

överskrids, så länge dessa 
överensstämmer med principen om att 
förorenaren betalar, är 
icke-diskriminerande och målinriktade.”
____________
1 EUT L 152, 11.6.2008, s. 1. 

Or. de

Motivering

Efterlevnaden av direktiv 2006/50/EG angående småpartiklar och kvävedioxid måste 
möjliggöra för medlemsstaterna att föreskriva åtgärder i särskilt känsliga områden 
(miljözoner) för motorer som ger höga utsläpp men som redan släppts ut på marknaden. 
Detta klargörande ger den flexibilitet som behövs och är i enlighet med unionslagstiftningen. 
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Detta bestrids dock av kommissionens ansvariga generaldirektorat (GD Näringsliv), trots att 
liknande åtgärder för länge sedan införts för vägtransportfordon (personbilar och lastbilar) i 
Europa.

Ändringsförslag 60
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1a ska utgå.

Or. en

Motivering

Undantaget för ersättningsmotorer ger en lucka i lagstiftningen. Ett sådant undantag bör bli 
villkorligt för eftermontering av utsläppskontrollanordningar men eftersom det saknas en 
harmoniserad ram för att definiera eftermonteringskrav i Europa bör denna bestämmelse 
utgå så att man garanterar en ständig förbättring av maskinparken av mobila maskiner som 
inte är avsedda att användas för transporter på väg. 

Ändringsförslag 61
Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1a ska andra stycket utgå.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1a ska andra stycket utgå.

Or. en

Motivering

Eftersom motorutrymmet i de flesta äldre fordon inte är tillräckligt stort för att rymma en 
motor med samma effekt som uppfyller steg III B, måste motorer i äldre fordon som är från 
tiden före steg III A och motorer som uppfyller steg III A kunna ersättas med motorer som 
uppfyller steg III A, så att industrin kan övergå till de renare utsläppsnormerna i steg III A, i 
stället för att behålla motorer som släpper ut mer avgaser (från tiden före steg III A). Detta 
innebär att utsläppen från äldre fordon sänks samtidigt som man undviker att fordon tas ur 
bruk innan den förväntade livslängden är slut, samt att man på lång sikt förebygger en 
trafikomställning från järnväg till väg.

Ändringsförslag 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 1a ska andra stycket utgå.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -a
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1b, 1c och 1d (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkterna 1b, 1c och 1d ska införas:
”1b. En ersättningsmotor som ska 
installeras i en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv som ursprungligen utrustats 
med en motor som inte uppfyller 
gränsvärdena enligt steg III A eller som 
bara uppfyller gränsvärdena enligt 
steg III A ska minst uppfylla de 
gränsvärden som fastställs i steg III A. 
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på sådana motorer.
1c. Medlemsstaterna kan dock genom det 
undantagsförfarande som definieras 
nedan tillåta produktion och montering av 
ersättningsmotorer som inte uppfyller 
kraven i steg III A i följande fall:
i) Vid modernisering eller ombyggnad av 
en befintlig rälsbuss eller ett befintligt 
tågsätt eller lokomotiv, om tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter avseende spårvidd, 
axellast, kaross- och chassiutformning 
eller motorkontrollsystem för 
multipeldrift, och därmed hota projektets 
lönsamhet.
ii) Efter det att en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv har varit inblandat i en 
olycka eller fått motorhaveri, och 
tillämpningen av kraven i steg III A skulle 
medföra stora tekniska svårigheter och 
därmed göra det olönsamt att åter försätta 
den skadade rälsbussen, tågsättet eller 
lokomotivet i användbart skick.
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på dessa motorer.
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I de fall då en avvikelse beviljas ska den 
medlemsstat som beviljar avvikelsen inom 
sex månader tillhandahålla 
kommissionen och 
godkännandemyndigheterna i de andra 
medlemsstaterna en handling, både i 
pappersform och elektroniskt format, av 
vilken följande framgår:
– Avvikelsens särskilda referensnummer 
enligt märkplåten på alla motorer som 
avses.
– Typ av avvikelse, inbegripet en 
beskrivning av utsläppsnivåer jämfört 
med tröskelvärdena i steg III A och 
detaljerad information om de alternativa 
bestämmelser som ska tillämpas.
– En detaljerad motivering för beviljandet 
av avvikelsen med en specificering av de 
viktigaste tekniska svårigheterna och de 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av dessa, samt en 
beskrivning av försöken att anpassa 
konstruktionen för att närma sig kraven i 
steg III A och, vid behov, av övriga 
åtgärder för utveckling och användning 
av rullande materiel.
– Antalet motorer som är föremål för 
avvikelsen.
– Information om tillverkaren samt 
motortyp och serienummer för de motorer 
som är föremål för avvikelsen.
– Serienummer för de järnvägsfordon 
som motorn ska monteras i, samt deras 
användningsområde.
– Övrig information som bidrar till att 
motivera begäran om avvikelse.
1d. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt 1a, 1b och 1c ska texten 
”ERSÄTTNINGSMOTOR” anbringas på 
en märkplåt på motorn eller införas i 
ägarens handbok för motorer.”

Or. en
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Motivering

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
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.

Ändringsförslag 65
Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -ab (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1b och 1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ab) Följande punkter ska införas:
”1b. En ersättningsmotor som ska 
installeras i en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv som ursprungligen utrustats 
med en motor som inte uppfyller 
gränsvärdena enligt steg III A eller som 
bara uppfyller gränsvärdena enligt 
steg III A ska minst uppfylla de 
gränsvärden som fastställs i steg III A. 
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a inte tillämpas 
på sådana motorer.
1c. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a och 1b 
ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
införas i ägarens handbok.”

Or. en

Motivering

Eftersom motorutrymmet i de flesta äldre fordon inte är tillräckligt stort för att rymma en 
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motor med samma effekt som uppfyller steg III B, måste motorer i äldre fordon som är från 
tiden före steg III A och motorer som uppfyller steg III A kunna ersättas med motorer som 
uppfyller steg III A, så att industrin kan övergå till de renare utsläppsnormerna i steg III A, i 
stället för att behålla motorer som släpper ut mer avgaser (från tiden före steg III A). Detta 
innebär att utsläppen från äldre fordon sänks samtidigt som man undviker att fordon tas ur 
bruk innan den förväntade livslängden är slut, samt att man på lång sikt förebygger en 
trafikomställning från järnväg till väg.

Ändringsförslag 66
Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -ac (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1d och 1e (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) Följande punkter ska införas:
1d. Medlemsstaterna kan genom en 
avvikelse tillåta produktion och montering 
av ersättningsmotorer som inte uppfyller 
kraven i steg III A i följande fall:
i) Vid modernisering eller ombyggnad av 
en befintlig rälsbuss eller ett befintligt 
tågsätt eller lokomotiv, om tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter avseende spårvidd, 
axellast, kaross- och chassiutformning 
eller motorkontrollsystem för 
multipeldrift, och därmed hota projektets 
lönsamhet, på villkor att tillämpningen 
åtföljs av en konsekvensbedömning som 
ger en tillräcklig motivering för 
avvikelsen och som visar att de 
övergripande tröskelvärdena kommer att 
förbättras i jämförelse med 
originalmotorerna.
ii) Efter det att en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv har varit inblandat i en 
olycka eller fått motorhaveri, och 
tillämpningen av kraven i steg III A skulle 
medföra stora tekniska svårigheter och 
därmed försvåra en kostnadseffektiv 
reparation av den skadade rälsbussen, 
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tågsättet eller lokomotivet. Artikel 9.3g, 
9.3i och 9.4a ska inte tillämpas på 
motorer som avses i detta stycke. I de fall 
då avvikelse beviljas ska den medlemsstat 
som beviljar avvikelsen inom sex månader 
tillhandahålla kommissionen och 
godkännandemyndigheterna i de andra 
medlemsstaterna en handling, både i 
pappersform och elektroniskt format, av 
vilken följande framgår:
– Avvikelsens särskilda referensnummer 
enligt märkplåten på alla motorer som 
avses.
– Typ av avvikelse, inbegripet en 
beskrivning av utsläppsnivåer jämfört 
med tröskelvärdena i steg III A och 
detaljerad information om de alternativa 
bestämmelser som ska tillämpas.
– En detaljerad motivering för beviljandet 
av avvikelsen med en specificering av de 
viktigaste tekniska svårigheterna och de 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av dessa, samt en 
beskrivning av försöken att anpassa 
utformningen för att närma sig kraven i 
steg III A och, vid behov, av övriga 
åtgärder för utveckling och användning 
av rullande materiel.
– Antalet motorer som är föremål för 
avvikelsen,  information om tillverkaren 
samt motortyp och serienummer för de 
motorer som är föremål för avvikelsen.
– Serienummer för de järnvägsfordon 
som motorn ska monteras i, samt deras 
användningsområde.
– Övrig information som bidrar till att 
motivera begäran om avvikelse.
1e. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a, 1b och 
1c ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
införas i ägarens handbok.”

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 67
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -ab (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1b och 1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ab) Följande punkter ska införas:
”1b. En ersättningsmotor som ska 
installeras i en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv som ursprungligen utrustats 
med en motor som inte uppfyller 
gränsvärdena enligt steg III A eller som 
bara uppfyller gränsvärdena enligt 
steg III A ska minst uppfylla de 
gränsvärden som fastställs i steg III A. 
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a inte tillämpas 
på sådana motorer.
1c. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a och 1b 
ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
införas i ägarens handbok.”

Or. en

Motivering

Eftersom motorutrymmet i de flesta äldre fordon inte är tillräckligt stort för att rymma en 
motor med samma effekt som uppfyller steg III B, måste motorer i äldre fordon som är från 
tiden före steg III A och motorer som uppfyller steg III A kunna ersättas med motorer som 
uppfyller steg III A, så att industrin kan övergå till de renare utsläppsnormerna i steg III A, i 
stället för att behålla motorer som släpper ut mer avgaser (från tiden före steg III A). Detta 
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innebär att utsläppen från äldre fordon sänks samtidigt som man undviker att fordon tas ur 
bruk innan den förväntade livslängden är slut, samt att man på lång sikt förebygger en 
trafikomställning från järnväg till väg.

Ändringsförslag 68
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -ac (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1d och 1e (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ac) Följande punkter ska införas:
1d. Medlemsstaterna kan genom en 
avvikelse tillåta produktion och montering 
av ersättningsmotorer som inte uppfyller 
kraven i steg III A i följande fall:
i) Vid modernisering eller ombyggnad av 
en befintlig rälsbuss eller ett befintligt 
tågsätt eller lokomotiv, om tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter avseende spårvidd, 
axellast, kaross- och chassiutformning 
eller motorkontrollsystem för 
multipeldrift, och därmed hota projektets 
lönsamhet, på villkor att tillämpningen 
åtföljs av en konsekvensbedömning som 
ger en tillräcklig motivering för 
avvikelsen och som visar att de 
övergripande tröskelvärdena kommer att 
förbättras i jämförelse med 
originalmotorerna.
ii) Efter det att en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv har varit inblandat i en 
olycka eller fått motorhaveri, och 
tillämpningen av kraven i steg III A skulle 
medföra stora tekniska svårigheter och 
därmed försvåra en kostnadseffektiv 
reparation av den skadade rälsbussen, 
tågsättet eller lokomotivet.
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på motorer som avses i detta 
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stycke.
I de fall då avvikelse beviljas ska den 
medlemsstat som beviljar avvikelsen inom 
sex månader tillhandahålla 
kommissionen och 
godkännandemyndigheterna i de andra 
medlemsstaterna en handling, både i 
pappersform och elektroniskt format, av 
vilken följande framgår:
– Avvikelsens särskilda referensnummer 
enligt märkplåten på alla motorer som 
avses.
– Typ av avvikelse, inbegripet en 
beskrivning av utsläppsnivåer jämfört 
med tröskelvärdena i steg III A och 
detaljerad information om de alternativa 
bestämmelser som ska tillämpas.
– En detaljerad motivering för beviljandet 
av avvikelsen med en specificering av de 
viktigaste tekniska svårigheterna och de 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av dessa, samt en 
beskrivning av försöken att anpassa 
utformningen för att närma sig kraven i 
steg III A och, vid behov, av övriga 
åtgärder för utveckling och användning 
av rullande materiel.
– Antalet motorer som är föremål för 
avvikelsen.
– Information om tillverkaren samt 
motortyp och serienummer för de motorer 
som är föremål för avvikelsen.
– Serienummer för de järnvägsfordon 
som motorn ska monteras i, samt deras 
användningsområde.
– Övrig information som bidrar till att 
motivera begäran om avvikelse.
1e. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a, 1b och 
1c ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
införas i ägarens handbok.”

Or. en
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Motivering

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

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I släpps ut på marknaden i enlighet 
med det flexibilitetssystem som definierats 
i enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII.”

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I släpps ut på marknaden i enlighet 
med det flexibilitetssystem som definierats 
i enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII. 
Förbränningsmotorer med gnisttändning 
i enlighet med definitionen i 
avsnitt 1, punkt A iii i bilaga I, och 
motorer för framdrivning av fartyg i 
inlandssjöfart omfattas inte av detta 
förfarande.
Flexibilitetssystemet ska börja tillämpas 
när det blir obligatoriskt att släppa ut 
motorer på marknaden för alla steg och 
ska gälla lika länge som dessa steg, dock 
högst i tre år. Motorerna ska 
typgodkännas i enlighet med det steg som 
omedelbart föregår det aktuella steget.”

Or. en

Motivering

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
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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.

Ändringsförslag 70
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I släpps ut på marknaden i enlighet 
med det flexibilitetssystem som definierats 
i enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII.”

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I släpps ut på marknaden i enlighet 
med det flexibilitetssystem som definierats 
i enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII.”
Förbränningsmotorer med gnisttändning 
i enlighet med definitionen i 
avsnitt 1, punkt A iii i bilaga I, och 
motorer för framdrivning av fartyg i 
inlandssjöfart omfattas inte av detta 
förfarande.
Flexibilitetssystemet ska börja tillämpas 
när det blir obligatoriskt att släppa ut 
motorer på marknaden för alla steg och 
ska gälla lika länge som dessa steg, dock 
högst i tre år. Motorerna ska 
typgodkännas i enlighet med det steg som 
omedelbart föregår det aktuella steget.”

Or. en

Motivering

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
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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.

Ändringsförslag 71
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I släpps ut på marknaden i enlighet 
med det flexibilitetssystem som definierats 
i enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII.”

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I släpps ut på marknaden i enlighet 
med det flexibilitetssystem som definierats 
i enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII.

Motorer får släppas ut på marknaden i 
enlighet med flexibilitetssystemet från den 
dag som ett givet steg blir tillämpbart till 
och med slutet på detta steg, dock högst 
tre år från påbörjandet av detta steg. 
Motorerna ska typgodkännas i enlighet 
med det steg som omedelbart föregår det 
aktuella steget.”

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 8:

utgår

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

Or. en

Ändringsförslag 73
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 8:

utgår

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

Or. en

Ändringsförslag 74
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 8:

utgår

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

Or. en

Ändringsförslag 75
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B.”

Or. en

Ändringsförslag 76
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
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steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013. Efter detta 
datum ska ingen ytterligare flexibilitet 
beviljas för övergången från steg III A till 
steg III B.”

Or. en

Motivering

Eftersom det inte har införts något steg IV för vissa motorkategorier är det viktigt att 
upprätthålla tidsfristen för när flexibilitetsåtgärderna upphör så att man garanterar att 
steg III B genomförs korrekt för alla motorkategorier/motortillämpningar.

Ändringsförslag 77
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 13 ska ersättas med följande:
”Bestämmelserna i det här direktivet 
ska inte påverka medlemsstaternas rätt 
att med vederbörligt beaktande av 
fördraget fastställa sådana krav som de 
anser nödvändiga för att säkerställa att 
arbetstagarna är skyddade när de 
använder den utrustning till vilken 
hänvisning sker i det här direktivet och 
som motsvarar befintlig teknik.”

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag tar bort den överdrivna formuleringen i nuvarande artikel 13 och gör 
så att direktiv 97/68/EG utsläppstekniskt stämmer överens med direktiv 98/24/EG (direktivet 
om kemiska agenser). Detta är också nödvändigt eftersom tillverkare monterar partikelfilter i 
mobila maskiner och fordon och hotar att ta bort CE-märkningen och garantikrav. Detta 
ändringsförslag kompletterar även bilaga 4.1 till direktiv 97/68/EG. 
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Ändringsförslag 78
Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Översynen av direktiv 97/68/EG om 
utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från förbränningsmotorer 
som ska monteras i mobila maskiner som 
inte är avsedda att användas för 
transporter på väg håller redan på att 
förberedas hos kommissionen, vilket 
betyder att en mer helhetlig översyn av 
direktivet väntas komma i början av 2012 
och en realistisk möjlighet är att frågor 
rörande direktivet åtgärdas i ett bredare 
perspektiv i stället för att man kommer 
överens om lagstiftning som kan bli till 
skada därför att bara detaljer åtgärdas 
men helhetsbilden saknas. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram denna planerade översyn.

Or. en

Motivering

Kommissionen var ganska sen med att lägga fram sitt förslag KOM(2010)0362 om ändring 
av direktiv 97/68/EG, eftersom de åtgärder som kommissionen vill ändra redan trätt i kraft 
från och med den 1 januari 2011. Huvudpunkten är att kommissionens förslag innebär risk 
för att det skapas ett oönskat prejudikat för urvattning av miljölagstiftning och överenskomna 
normer. Mot bakgrund av detta och av att översynen av hela direktiv 97/68/EG redan 
förbereds borde dessa frågor ha åtgärdats mera genomgripande, vilket också är möjligt att 
göra.

Ändringsförslag 79
Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
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Kommissionen ska varje år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om hur 
utvecklingen av lokomotiven som 
uppfyller Euro III B fortskrider.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan – inledningen
Direktiv 97/68/EG
–

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 1 i bilaga XIII ska ersättas med 
följande:

Bilaga XIII ska ersättas med följande:

Or. en

Ändringsförslag 81
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan – inledningen
Direktiv 97/68/EG
–

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 1 i bilaga XIII ska ersättas med 
följande:

Bilaga XIII ska ersättas med följande:

Or. en
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Ändringsförslag 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Med undantag för övergångsperioden 
mellan steg III A och steg III B ska en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från 
sina motorleverantörer köpa de antal
motorer som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 
1.1.2 och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.1. En utrustningstillverkare som vill 
utnyttja flexibilitetssystemet, med 
undantag för motorer för framdrivning av 
lokomotiv, ska begära tillstånd från någon 
godkännandemyndighet för att 
utrustningstillverkarens motortillverkare 
ska kunna släppa ut motorer på 
marknaden som enbart är avsedda att 
användas av utrustningstillverkaren. Med 
undantag för steg III B får antalet 
motorer inte överstiga dem som beskrivs i 
avsnitten 1.1.1 och 1.1.2. 

Or. en

Motivering

Kravet att flexibilitetsmotorer ska vara typgodkända i enlighet med det föregående steget 
flyttas till artikel 10.7.

Ändringsförslag 83
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Med undantag för övergångsperioden 
mellan steg III A och steg III B ska en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från 
sina motorleverantörer köpa de antal
motorer som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 

1.1. Utan att det påverkar 1.2, ska en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet, med undantag för 
motorer för framdrivning av lokomotiv, 
begära tillstånd från någon 
godkännandemyndighet för att 
utrustningstillverkarens motortillverkare 



PE458.785v01-00 46/63 AM\857770SV.doc

SV

1.1.2 och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

ska kunna släppa ut motorer på 
marknaden som enbart är avsedda att 
användas av utrustningstillverkaren. Med 
undantag för steg III B ska antalet
motorer inte överstiga dem som beskrivs i 
avsnitten 1.1.1 och 1.1.2.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett flexibelt system får 
för varje motorkategori inte överskrida 
20 % av utrustningstillverkarens årliga
försäljning av utrustning med motorer i 
den motorkategorin (beräknat som 
medelvärdet av de senaste fem årens 
försäljning på EU-marknaden). Om en 
utrustningstillverkare har salufört
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren
salufört utrustning i EU.

1.1.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett flexibelt system får 
för varje motorkategori inte överskrida 
20 % av utrustningstillverkarens årliga
mängd utrustning som släpps ut på 
marknaden med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem åren). Om en 
utrustningstillverkare har släppt ut
utrustning på marknaden i mindre än 
fem år ska medelvärdet beräknas på 
grundval av den tid under vilken 
utrustningstillverkaren släppt ut utrustning
på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 85
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett flexibelt system får 
för varje motorkategori inte överskrida 
20 % av utrustningstillverkarens årliga
försäljning av utrustning med motorer i 
den motorkategorin (beräknat som 
medelvärdet av de senaste fem årens 
försäljning på EU-marknaden). Om en 
utrustningstillverkare har salufört
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren
salufört utrustning i EU.

1.1.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett flexibelt system får 
för varje motorkategori inte överskrida 
20 % av utrustningstillverkarens årliga
mängd utrustning som släpps ut på 
marknaden med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem åren). Om en 
utrustningstillverkare har släppt ut
utrustning på marknaden i mindre än 
fem år ska medelvärdet beräknas på 
grundval av den tid under vilken 
utrustningstillverkaren släppt ut utrustning
på marknaden.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1.2. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.2. Som alternativ till avsnitt 1.1.1 och 
med undantag för motorer för framdrivning 
av rälsbussar och lokomotiv får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

1.1.2. Som alternativ till avsnitt 1.1.1 och 
med undantag för motorer för framdrivning 
av rälsbussar får utrustningstillverkaren 
söka tillstånd för sina motortillverkare att 
släppa ut ett fast antal motorer på 
marknaden som enbart är avsedda att 
användas av utrustningstillverkaren.
Antalet motorer i varje motorkategori får 
inte överskrida följande värden:

Or. en
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Ändringsförslag 87
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1.2. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.2. Som alternativ till avsnitt 1.1.1 och 
med undantag för motorer för framdrivning 
av rälsbussar och lokomotiv får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

1.1.2. Som alternativ till avsnitt 1.1.1 och 
med undantag för motorer för framdrivning 
av rälsbussar får utrustningstillverkaren 
söka tillstånd för sina motortillverkare att 
släppa ut ett fast antal motorer på 
marknaden som enbart är avsedda att 
användas av utrustningstillverkaren.
Antalet motorer i varje motorkategori får 
inte överskrida följande värden:

Or. en

Ändringsförslag 88
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1.2 – tabell – kolumn 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Motorkategori (kW) Motoreffektområde

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2 Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B, en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja det 
flexibla systemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från 
sina motorleverantörer köpa de antal
motorer som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 
1.2.2 och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.2 Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, genom undantag från punkt 1.1
under steg III B men inte längre än tre år 
efter det att detta steg har börjat tillämpas, 
en utrustningstillverkare som vill utnyttja
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet för att
utrustningstillverkarens motortillverkare 
ska kunna släppa ut motorer på 
marknaden som enbart är avsedda att 
användas av utrustningstillverkaren. 
Antalet motorer får inte överstiga dem 
som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2.

Or. en

Ändringsförslag 90
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2 Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B, en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja det 
flexibla systemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2 
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.2 Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B, en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs antingen i avsnitt 1.2.1 eller 
avsnitt 1.2.2 och som inte uppfyller 
nuvarande utsläppsgränsvärden men är 
godkända enligt närmast föregående steg 
av utsläppsgränsvärden.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2 Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B, en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja det 
flexibla systemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från 
sina motorleverantörer köpa de antal
motorer som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 
1.2.2 och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.2 Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, under steg III B, en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet för att
utrustningstillverkarens motortillverkare 
ska kunna släppa ut motorer på 
marknaden som enbart är avsedda att 
användas av utrustningstillverkaren. 
Antalet motorer ska inte överstiga dem 
som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2.
Motorerna ska uppfylla kraven i 
artikel 10.7.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett sådant 
flexibilitetssystem får för varje 
motorkategori inte överskrida 50 % av 
utrustningstillverkarens årliga försäljning 
av utrustning med motorer i den 

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett flexibilitetssystem får 
för varje motorkategori inte överskrida 
50 % av utrustningstillverkarens årliga
mängd utrustning som släpps ut på 
marknaden med motorer i den 



AM\857770SV.doc 51/63 PE458.785v01-00

SV

motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem årens försäljning på 
EU-marknaden). Om en 
utrustningstillverkare har salufört
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren
salufört utrustning i EU.

motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem åren). Om en 
utrustningstillverkare har släppt ut
utrustning på marknaden i mindre än 
fem år ska medelvärdet beräknas på 
grundval av den tid under vilken 
utrustningstillverkaren släppt ut utrustning
på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 93
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett sådant
flexibilitetssystem får för varje 
motorkategori inte överskrida 50 % av 
utrustningstillverkarens årliga försäljning 
av utrustning med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem årens försäljning på 
EU-marknaden). Om en 
utrustningstillverkare har salufört
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren
salufört utrustning i EU.

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett flexibilitetssystem får 
för varje motorkategori inte överskrida 
50 % av utrustningstillverkarens årliga
mängd utrustning som släpps ut på 
marknaden med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem åren). Om en 
utrustningstillverkare har släppt ut
utrustning på marknaden i mindre än 
fem år ska medelvärdet beräknas på 
grundval av den tid under vilken 
utrustningstillverkaren släppt ut utrustning
på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 94
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
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Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett sådant 
flexibilitetssystem får för varje 
motorkategori inte överskrida 50 % av 
utrustningstillverkarens årliga försäljning 
av utrustning med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem årens försäljning på 
EU-marknaden). Om en 
utrustningstillverkare har salufört 
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren 
salufört utrustning i EU.

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett sådant 
flexibilitetssystem får för varje 
motorkategori inte överskrida 40 % av 
utrustningstillverkarens årliga försäljning 
av utrustning med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem årens försäljning på 
EU-marknaden). Om en 
utrustningstillverkare har salufört 
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren 
salufört utrustning i EU.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag söker nå en kompromiss mellan de politiska gruppernas ståndpunkter 
och kommissionens förslag.

Ändringsförslag 95
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett sådant 
flexibilitetssystem får för varje 
motorkategori inte överskrida 50 % av 
utrustningstillverkarens årliga försäljning 
av utrustning med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem årens försäljning på 
EU-marknaden). Om en 

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett sådant 
flexibilitetssystem får för varje 
motorkategori inte överskrida 20 % av 
utrustningstillverkarens årliga försäljning 
av utrustning med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som medelvärdet 
av de senaste fem årens försäljning på 
EU-marknaden). Om en 
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utrustningstillverkare har salufört 
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren 
salufört utrustning i EU.

utrustningstillverkare har salufört 
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren 
salufört utrustning i EU.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2.2. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Som alternativ till avsnitt 1.2.1 får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

1.2.2. Som alternativ till avsnitt 1.2.1 får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motortillverkare att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden som enbart är 
avsedda att användas av 
utrustningstillverkaren. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

Or. en

Ändringsförslag 97
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2.2. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Som alternativ till avsnitt 1.2.1 får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden enligt 

1.2.2. Som alternativ till avsnitt 1.2.1 får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motortillverkare att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden som enbart är 
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flexibilitetssystemet. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

avsedda att användas av 
utrustningstillverkaren. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

Or. en

Ändringsförslag 98
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.2.2. – tabell – kolumn 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Motorkategori (kW) Motoreffektområde

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3 När det gäller motorer för 
framdrivning av rälsbussar ska 
flexibilitetssystemet enligt avsnitt 1.1.1 
tillämpas från och med 
övergångsperioden mellan steg III A och 
steg III B.

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav nämns redan i avsnitt 1.1.1 i bilaga XIII.
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Ändringsförslag 100
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3 När det gäller motorer för 
framdrivning av rälsbussar ska 
flexibilitetssystemet enligt avsnitt 1.1.1 
tillämpas från och med 
övergångsperioden mellan steg III A och 
steg III B.

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav nämns redan i avsnitt 1.1 i bilaga XIII.

Ändringsförslag 101
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3 När det gäller motorer för 
framdrivning av rälsbussar ska 
flexibilitetssystemet enligt avsnitt 1.1.1 
tillämpas från och med 
övergångsperioden mellan steg III A och 
steg III B.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare
under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
söka tillstånd för sina motortillverkare att 
släppa ut högst tolv motorer på marknaden
som enbart är avsedda att användas av 
utrustningstillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 103
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare
under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
söka tillstånd för sina motortillverkare att 
släppa ut högst tolv motorer på marknaden
som enbart är avsedda att användas av 
utrustningstillverkaren.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tio motorer för framdrivning av lokomotiv
på marknaden enligt flexibilitetssystemet.
Utrustningstillverkaren får även söka 
tillstånd för sina motorleverantörer att 
släppa ut ytterligare högst tio motorer som 
ska installeras i lokomotiv som uppfyller 
strukturprofilkraven i Gert 8073 utgåva 2 
som specificeras i de nationella tekniska 
föreskrifterna i artikel 17.3 i 
direktiv 2008/57/EG.

Or. en

Ändringsförslag 105
Martin Callanan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tjugo motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.
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Utrustningstillverkaren får även söka 
tillstånd för sina motorleverantörer att 
släppa ut ytterligare högst tjugo motorer 
som ska installeras i lokomotiv som 
uppfyller strukturprofilkraven i Gert 8073 
utgåva 2 som specificeras i de nationella 
tekniska föreskrifterna i artikel 17.3 i 
direktiv 2008/57/EG, och som har eller 
har rätt att få ett säkerhetscertifikat för 
drift inom det nationella brittiska 
järnvägsnätet.

Or. en

Ändringsförslag 106
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tjugo motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.
Utrustningstillverkaren får även söka 
tillstånd för sina motorleverantörer att 
släppa ut ytterligare högst tjugo motorer 
som ska installeras i lokomotiv som 
uppfyller strukturprofilkraven i Gert 8073 
utgåva 2 som specificeras i de nationella 
tekniska föreskrifterna i artikel 17.3 i 
direktiv 2008/57/EG.

Or. en

Motivering

Steg III B-motorer kan inte monteras i lokomotiv. Med mindre lokomotiv är de tekniska 
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svårigheterna ännu större och här skulle ytterligare flexibilitet behövas.

Ändringsförslag 107
Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tjugo motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.
Utrustningstillverkaren får söka tillstånd 
för sina motorleverantörer att släppa ut 
ytterligare högst tio motorer som ska 
installeras i lokomotiv som uppfyller 
strukturprofilkraven i Gert 8073 utgåva 2 
som specificeras i de nationella tekniska 
föreskrifterna i artikel 17.3 i 
direktiv 2008/57/EG.

Or. en

Ändringsförslag 108
Matthias Groote

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
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motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

motorleverantörer att släppa ut högst 
tjugofem motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

Or. de

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
fyrtio motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

Or. es

Motivering

Investeringar i lokomotivkonstruktion är viktigt och det kommer att krävas tid att nå hög 
teknisk nivå. Eftersom utsläppen från järnvägstransporterna är betydligt lägre än de från 
andra transportsätt så skulle det vara lämpligt att öka det största antalet motorer som får 
släppas ut på marknaden, så att man inte begränsar utbudet, med oönskade effekter för 
järnvägsutvecklingen eller den fria konkurrensen.
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Ändringsförslag 110
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
åtta motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet när det inte finns 
några tekniska skäl för att inte uppfylla 
gränsvärdena för steg III B.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.5. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5. Utrustningstillverkaren ska i sin
ansökan till godkännandemyndigheten 
lämna följande upplysningar:

1.5. Utrustningstillverkaren ska i ansökan 
till godkännandemyndigheten lämna 
följande upplysningar:

Or. en
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Ändringsförslag 112
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.5. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5. Utrustningstillverkaren ska i sin
ansökan till godkännandemyndigheten 
lämna följande upplysningar:

1.5. Utrustningstillverkaren ska i ansökan 
till godkännandemyndigheten lämna 
följande upplysningar:

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. MOTORTILLVERKARENS 
ÅTGÄRDER
2.1. En motortillverkare får släppa ut 
motorer på marknaden enligt ett 
flexibilitetssystem som omfattas av ett 
tillstånd i enlighet med avsnitten 1 och 3
i denna bilaga.
2.2. Motortillverkaren ska märka dessa 
motorer med texten ”motor som släppts 
ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet”, i enlighet med 
kraven i avsnitt 3 i bilaga I.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilagan
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. GODKÄNNANDEMYNDIGHETENS 
ÅTGÄRDER
3.1. Godkännandemyndigheten ska 
bedöma innehållet i begäran om 
användning av flexibilitetssystemet och 
de bifogade dokumenten. 
Godkännandemyndigheten ska därefter 
underrätta utrustningstillverkaren om 
sitt beslut om huruvida det begärda 
flexibilitetssystemet ska beviljas tillstånd
eller inte.

Or. en


