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Pozměňovací návrh 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný 
výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu 
Komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Brian Simpson

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B a 
jejich platnost by měla skončit nejpozději 
do 31. prosince 2013.

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B a 
jejich platnost by měla skončit nejpozději 
do 31. prosince 2013. S ohledem na 
zvláštní charakteristiky železniční sítě ve 
Spojeném království a na více času a větší 
náklady, jichž je zapotřebí k tomu, aby 
byla vyvinuta řešení v rámci etapy III B, 
by měla platnost přechodného režimu pro 
Spojené království skončit 31. prosince 
2015.

Or. en



PE452.811v01-00 4/15 AM\839335CS.doc

CS

Odůvodnění

Požadavky směrnice v současné podobě neberou v potaz ani omezení daná specifiky 
železniční sítě Spojeného království, pokud jde o rozchod kolejí a hmotnost souprav, ani 
omezení nutně vyplývající z malého, velmi specifického trhu, kterým je trh s těmito druhy 
motorů. Je tak nebezpečí, že se zastaví růst nákladní dopravy po železnici a nebude možné 
uskutečnit přechod na jiný druh dopravy, tj. ze silnice na železnici, který je jednou z priorit 
dopravní politiky EU.

Pozměňovací návrh 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nové) 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Nadpis se nahrazuje tímto:
„Výjimky, alternativní postupy a 
odchylky“

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a a (nové) 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) V odstavci 1a se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„1b. Náhradní motor, který má být 
namontován do motorového železničního 
vozu, vlakové soupravy nebo lokomotivy, 
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které byly původně vybaveny motorem 
nevyhovujícím mezním hodnotám etapy 
III A nebo vyhovujícím pouze mezním 
hodnotám etapy III A, musí minimálně 
vyhovovat  mezním hodnotám stanoveným 
v etapě III A. Na takové motory se 
nevztahují čl. 9 odst. 3g, 3i a 4a.
1c. U motorů uvedených na trh podle 
odstavců 1a a 1b musí být štítek motoru 
opatřen nápisem „NÁHRADNÍ MOTOR“ 
nebo musí být tento text vložen do 
příručky pro uživatele.“

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Dominique Riquet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a a (nové) 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) V odstavci 1a se zrušuje druhý 
pododstavec.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a a (nové) 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) V odstavci 1a se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„1b. Náhradní motor, který má být 
namontován do motorového železničního 
vozu, vlakové soupravy nebo lokomotivy, 
které byly původně vybaveny motorem 
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nevyhovujícím mezním hodnotám etapy 
III A nebo vyhovujícím pouze mezním 
hodnotám etapy III A, musí minimálně 
vyhovovat  mezním hodnotám stanoveným 
v etapě III A. Na takové motory se 
nevztahují čl. 9 odst. 3g, 3i a 4a.
1c. U motorů uvedených na trh podle 
odstavců 1a a 1b musí být štítek motoru 
opatřen nápisem „NÁHRADNÍ MOTOR“ 
nebo musí být tento text vložen do 
příručky pro uživatele.“

Or. en

Odůvodnění

Protože ve většině starších vozidel není dostatečný prostor k umístění motorů o stejném 
výkonu splňujících požadavky etapy III B, možnost nahradit motory z doby před etapou III A a 
z etapy III A, jimiž jsou vybavena starší vozidla, motory splňujícími požadavky etapy III A 
umožní tomuto průmyslovému sektoru postupně přejít k ekologičtějším emisním standardům 
etapy III A a nesetrvávat u motorů způsobujících větší znečištění (z doby před etapou III A), 
čímž se zlepší emise u starších vozidel, nebude nutno taková vozidla vyřazovat z provozu 
předtím, než skončí jejich běžná životnost, a v konečném důsledku se podaří zamezit přechodu 
na jiný druh dopravy, a to ze železnice na silnici.

Pozměňovací návrh 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a b (nové) 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 d, 1 e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) Doplňují se nové odstavce, které 
znějí:
„1d. Odchylně mohou členské státy 
povolit výrobu a montáž náhradních 
motorů, které nesplňují požadavky etapy 
III A, v těchto případech:
i) při renovaci nebo modernizaci 
stávajícího motorového železničního vozu, 
vlakové soupravy nebo lokomotivy, pokud 
by uplatněním požadavků etapy III A 
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vznikly vážné technické obtíže, pokud jde 
o rozchod, zatížení nápravy, konstrukci 
karoserie nebo víceúčelové systémy 
kontroly motoru/motorů, a v důsledku 
toho by byla ohrožena ekonomická 
životaschopnost daného projektu;
ii) pokud by po nehodě motorového 
železničního vozu, vlakové soupravy nebo 
lokomotivy nebo katastrofálním selhání 
jeho/jejího motoru/motorů uplatněním 
požadavků etapy III A vznikly vážné 
technické obtíže, a v důsledku toho by 
byla ohrožena nákladově efektivní oprava 
poškozeného motorového železničního 
vozu, vlakové soupravy nebo lokomotivy.
Na motory spadající pod tento odstavec se 
nevztahují čl. 9 odst. 3g, 3i a 4a.
Pokud je povolena odchylka, členský stát, 
který odchylku povolil, předloží do šesti 
měsíců Komisi i schvalovacím orgánům 
ostatních členských států dokument – v 
tištěné formě i v elektronickém formátu –
uvádějící:
— jedinečné referenční číslo dané 
odchylky uvedené na štítku, jímž je 
opatřen každý motor, k němuž se vztahuje,
— povahu odchylky, včetně popisu úrovní 
emisí ve srovnání s prahovými hodnotami 
etapy III A, a podrobnosti alternativních 
ustanovení, která se použijí,
— podrobné zdůvodnění, proč byla daná 
odchylka povolena, mj. hlavní technické 
obtíže i s jejich ekonomickými a 
environmentálními důsledky, a popis 
konstrukčních snah vyvinutých s cílem 
splnit požadavky etapy III A, a v případě 
potřeby i dalších opatření týkajících se 
vývoje vozového parku a provozních 
opatření,
— počet motorů, na které se odchylka 
vztahuje,
— podrobné údaje o výrobci a o typech a 
sériových číslech motorů, na které se 
odchylka vztahuje,
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— podrobné údaje o sériích železničních 
vozidel, které budou těmito motory 
vybaveny, spolu s tím, v jakých oblastech 
se tato vozidla používají,
– jakékoli jiné informace, které pomáhají 
odůvodnit žádost o odchylku.
1e. U motorů uvedených na trh podle 
odstavců 1a, 1b a 1c musí být štítek 
motoru opatřen nápisem „NÁHRADNÍ 
MOTOR“ nebo musí být tento text vložen 
do příručky pro uživatele.“

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dominique Riquet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a a (nové) 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 b, 1 c, 1 d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) Doplňují se nové odstavce, které 
znějí:
„1b. Náhradní motor, který má být 
namontován do motorového železničního 
vozu, vlakové soupravy nebo lokomotivy, 
které byly původně vybaveny motorem 
nevyhovujícím mezním hodnotám etapy 
III A nebo vyhovujícím pouze mezním 
hodnotám etapy III A, musí minimálně 
vyhovovat mezním hodnotám stanoveným 
v etapě III A. Na takové motory se 
nevztahují čl. 9 odst. 3g, 3i a 4a.
1c.  Odchylně mohou členské státy povolit 
výrobu a montáž náhradních motorů, 
které nesplňují požadavky etapy III A, v 
těchto případech:
i) při renovaci nebo modernizaci 
stávajícího motorového železničního vozu, 
vlakové soupravy nebo lokomotivy, pokud 
by uplatněním požadavků etapy III A 
vznikly vážné technické obtíže, pokud jde 
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o rozchod, zatížení nápravy, konstrukci 
karoserie nebo víceúčelové systémy 
kontroly motoru/motorů, a v důsledku 
toho by byla ohrožena ekonomická 
životaschopnost daného projektu;
ii) pokud by po nehodě motorového 
železničního vozu, vlakové soupravy nebo 
lokomotivy nebo katastrofálním selhání 
jeho/jejího motoru/motorů uplatněním 
požadavků etapy III A vznikly vážné 
technické obtíže, a v důsledku toho by 
byla ohrožena nákladově efektivní oprava 
poškozeného motorového železničního 
vozu, vlakové soupravy nebo lokomotivy.
Na tyto motory se nevztahují čl. 9 odst. 3g, 
3i a 4a.
Pokud je povolena odchylka, členský stát, 
který odchylku povolil, předloží do šesti 
měsíců Komisi i schvalovacím orgánům 
ostatních členských států dokument – v 
tištěné formě i v elektronickém formátu –
uvádějící:
— jedinečné referenční číslo dané 
odchylky uvedené na štítku, jímž je 
opatřen každý motor, k němuž se vztahuje,
— povahu odchylky, včetně popisu úrovní 
emisí ve srovnání s prahovými hodnotami 
etapy III A, a podrobnosti alternativních 
ustanovení, která se použijí,
— podrobné zdůvodnění, proč byla daná 
odchylka povolena, mj. hlavní technické 
obtíže i s jejich ekonomickými a 
environmentálními důsledky, a popis 
konstrukčních snah vyvinutých s cílem 
splnit požadavky etapy III A, a v případě 
potřeby i dalších opatření týkajících se 
vývoje vozového parku a provozních 
opatření,
— počet motorů, na které se odchylka 
vztahuje,
— podrobné údaje o výrobci a o typech a 
sériových číslech motorů, na které se 
odchylka vztahuje,
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— podrobné údaje o sériích železničních 
vozidel, které budou těmito motory 
vybaveny, spolu s tím, v jakých oblastech 
se tato vozidla používají,
– jakékoli jiné informace, které pomáhají 
odůvodnit žádost o odchylku.
1d. U motorů uvedených na trh podle 
odstavců 1a, 1b a 1c musí být štítek 
motoru opatřen nápisem „NÁHRADNÍ 
MOTOR“ nebo musí být tento text vložen 
do příručky pro uživatele.“

Or. en

Odůvodnění

„Protože ve většině starších vozidel není dostatečný prostor k umístění motorů o stejném 
výkonu splňujících požadavky etapy III B, možnost nahradit motory z doby před etapou III A a 
z etapy III A, jimiž jsou vybavena starší vozidla, motory splňujícími požadavky etapy III A 
umožní tomuto průmyslovému sektoru postupně přejít k ekologičtějším emisním standardům 
etapy III A. V několika málo případech budou odchylky z uplatnění etapy III A také nutné 
kvůli mezním vlastnostem daných vozidel, pokud jde o rozchod, zatížení náprav a konstrukci.
Zástupci daného sektoru souhlasí s tím, že jakoukoli takovouto odchylku lze povolit pouze za 
přísných kontrol a omezení a s podrobným odůvodněním.“ 

Pozměňovací návrh 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 
31. prosince 2013.

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2016 v případě motorů 37 kW ≤ 
P < 56 kW.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Brian Simpson

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013.

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013. Výjimkou jsou lokomotivy 
schopné provozu na železničních tratích 
ve Spojeném království, v jejichž případě 
končí platnost přechodného režimu dnem 
31. prosince 2015.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky směrnice v současné podobě neberou v potaz ani omezení daná specifiky 
železniční sítě Spojeného království, pokud jde o rozchod kolejí a hmotnost souprav, ani 
omezení nutně vyplývající z malého, velmi specifického trhu, kterým je trh s těmito druhy 
motorů. Je tak nebezpečí, že se zastaví růst nákladní dopravy po železnici a nebude možné 
uskutečnit přechod na jiný druh dopravy, tj. ze silnice na železnici, který je jednou z priorit 
dopravní politiky EU.

Pozměňovací návrh 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[dvanácti měsíců po jejím vyhlášení]. 
Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
znění takových opatření a srovnávací 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[šestnácti měsíců po jejím vyhlášení]. 
Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
znění takových opatření a srovnávací 
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tabulku opatření a této směrnice. tabulku opatření a této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha –
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1 S výjimkou období přechodu z etapy 
III A do etapy III B požádá výrobce 
původních zařízení, který si přeje použít 
přechodný režim, kterýkoli schvalovací 
orgán o povolení, aby mohl koupit od 
svých dodavatelů motorů motory, které 
nesplňují současné mezní hodnoty emisí, 
avšak byly schváleny na základě mezních 
hodnot nejbližší předcházející etapy, v 
množství uvedeném v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

1.1 S výjimkou období přechodu z etapy 
III A do etapy III B požádá výrobce 
původních zařízení, který si přeje použít
přechodný režim, kterýkoli schvalovací 
orgán o povolení, aby mohl koupit od 
svých dodavatelů motorů motory, které 
nesplňují současné mezní hodnoty emisí, 
avšak byly schváleny na základě mezních 
hodnot nejbližší předcházející etapy, v 
množství uvedeném v bodech 1.1.1 a 1.1.2, 
a toto povolení bez zbytečného prodlení 
obdrží.

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
40 motorů určených k pohonu lokomotiv, z 
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nichž alespoň 20 bude svou konstrukcí 
schopno provozu na železničních tratích 
ve Spojeném království.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky směrnice v současné podobě neberou v potaz ani omezení daná specifiky 
železniční sítě Spojeného království, pokud jde o rozchod kolejí a hmotnost souprav, ani 
omezení nutně vyplývající z malého, velmi specifického trhu, kterým je trh s těmito druhy 
motorů. Je tak nebezpečí, že se zastaví růst nákladní dopravy po železnici a nebude možné 
uskutečnit přechod na jiný druh dopravy, tj. ze silnice na železnici, který je jednou z priorit 
dopravní politiky EU.

Pozměňovací návrh 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
50 motorů určených k pohonu lokomotiv.

Or. pl

Pozměňovací návrh 15
Dominique Riquet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
40 motorů určených k pohonu lokomotiv.

Or. en

Odůvodnění

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Pozměňovací návrh 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.7 Výrobce původních zařízení předloží Netýká se českého znění.
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schvalovacímu orgánu pro schválení 
jakéhokoliv typu v členských státech 
veškeré informace, které si schvalovací 
orgán pro daný typ vyžádá, aby mohl 
ověřit, že motor, u kterého se vykazuje 
nebo který je označen jako uváděný na trh 
v rámci přechodného režimu, je takto řádně 
vykázán či označen.

Or. pl


