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Ændringsforslag 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Forslag om forkastelse

Transport- og Turismeudvalget opfordrer 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at foreslå 
forkastelse af Kommissionens forslag.

Or. de

Ændringsforslag 2
Brian Simpson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013. Idet der tages hensyn til 
de særlige kendetegn ved det britiske 
netværk og ekstra tid og omkostninger ved 
udvikling af trin III B-løsninger, bør 
udløbsdatoen for Det Forenede Kongerige 
være den 31. december 2015.

Or. en

Begrundelse

Kravene i direktivet, i dets nuværende udformning, tager ikke højde for hverken de 
begrænsninger, som skyldes de særlige forhold for det britiske jernbanenet, hvad angår 
måling og vægt, eller de begrænsninger, som skyldes de små nichemarkeder for disse typer af 
motorer. Dermed er der risiko for at bremse væksten i godstransport og forhindre 
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trafikoverflytning fra vej til jernbane, som er en af prioriteringerne i EU's transportpolitik.

Ændringsforslag 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a (nyt) 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Overskriften affattes således:
"Undtagelser, alternative procedurer og 
fravigelser"

Or. en

Ændringsforslag 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a a (nyt) 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) Stk. 1a, andet afsnit, affattes 
således:
"1b. En udskiftningsmotor, der skal 
installeres i en motorvogn, et togsæt eller 
et lokomotiv, der oprindelig var udstyret 
med en motor, der ikke opfylder trin III 
A-grænseværdier eller kun opfylder trin 
III A-grænseværdier, skal som minimum 
overholde de grænseværdier, der er 
fastlagt i trin III A. Artikel 9, stk. 3, litra 
g) og i) samt stk. 4, litra a), finder ikke 
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anvendelse på disse motorer.
1c. For motorer, der markedsføres under 
stk. 1a og 1b, fastgøres teksten 
'UDSKIFTNINGSMOTOR' med en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
instruktionsbogen."

Or. en

Ændringsforslag 5
Dominique Riquet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a a (nyt) 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) I stk. 1 udgår andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a a (nyt) 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) Stk. 1a, andet afsnit, affattes 
således:
"1b. En udskiftningsmotor, der skal 
installeres i en motorvogn, et togsæt eller 
et lokomotiv, der oprindelig var udstyret 
med en motor, der ikke opfylder trin III 
A-grænseværdier eller kun opfylder trin 
III A-grænseværdier, skal som minimum 
overholde de grænseværdier, der er 
fastlagt i trin III A. Artikel 9, stk. 3, litra 
g) og i) samt stk. 4, litra a), finder ikke 
anvendelse på disse motorer.
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1c. For motorer, der markedsføres under 
stk. 1a og 1b, fastgøres teksten 
'UDSKIFTNINGSMOTOR' med en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
instruktionsbogen."

Or. en

Begrundelse

Fordi der i de fleste tidligere køretøjer ikke er tilstrækkelig plads til at rumme trin III B-
kompatible motorer med samme effekt, vil muligheden for at erstatte præ-III A og III A-
motorer, der er monteret i tidligere køretøjer med trin III A-kompatible motorer, gøre det 
muligt for industrien at gå videre til renere trin III A-emissionsstandarder i stedet for at 
fastholde flere forurenende motorer (præ-IIIA) og dermed forbedre emissionerne fra tidligere 
køretøjer, undgå tilbagetrækning af køretøjer før udløbet af deres normale levetid, og i sidste 
ende forhindre en trafikoverflytning fra jernbane til veje.

Ændringsforslag 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a b (nyt) 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1d og 1e (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-ab) Følgende stykker indsættes:
"1d. Som en fravigelse kan 
medlemsstaterne tillade produktion og 
montering af udskiftningsmotorer, der 
ikke overholder trin III A-kravene, i 
følgende tilfælde:
i) for fornyelse eller opgradering af en 
eksisterende motorvogn, et togsæt eller et 
lokomotiv, såfremt anvendelsen af trin III 
A-kravene vil medføre vigtige tekniske 
vanskeligheder med hensyn til måleren, 
akseltrykket, karrosseri-/chassis-design 
eller motorkontrolsystemer til flere 
driftsformål og som følge heraf skade 
projektets økonomiske levedygtighed,
ii) hvor anvendelsen af trin III A-kravene 
efter en ulykke eller katastrofal fejl i 
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motoren/motorerne på en motorvogn, et 
togsæt eller et lokomotiv ville forårsage 
store tekniske vanskeligheder og som 
følge heraf kompromittere en 
omkostningseffektiv reparation af den 
beskadigede motorvogn, togsættet eller 
lokomotivet.
Artikel 9, stk. 3, litra g) og i) samt stk. 4, 
litra a), finder ikke anvendelse på 
motorer, der er dækket af dette stykke.
Hvor der indrømmes fravigelse, skal den 
medlemsstat, der indrømmer fravigelse, 
inden for seks måneder fremsende både til 
Kommissionen og de godkendende 
myndigheder i de andre medlemsstater et 
dokument, både i papirform og 
elektronisk format, der indeholder:
- det individuelle referencenummer for 
fravigelsen som vist på etiketten, der er 
knyttet til hver motor, som det henviser til,
- fravigelsens art, herunder en beskrivelse 
af emissionsniveauerne i forhold til trin 
III A-grænseværdier og nærmere 
oplysninger om de alternative 
bestemmelser, der vil finde anvendelse,
- en detaljeret begrundelse for fravigelsen, 
herunder de vigtigste tekniske 
vanskeligheder, med deres økonomiske og 
miljømæssige konsekvenser, og en 
beskrivelse af de designbestræbelser, der 
er gjort for at nærme sig trin III A-
kravene, og, om nødvendigt, andre 
foranstaltninger til udvikling af 
motorvogne og driftsforanstaltninger,
- antallet af motorer, der er omfattet af 
denne fravigelse,
- nærmere oplysninger om producent og 
typer af samt serienumre på de motorer, 
som er omfattet af fravigelsen,
- oplysninger om de serier af 
jernbanevogne, hvori motorerne skal 
monteres sammen med deres 
operationelle områder,
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- andre oplysninger, der bidrager til at 
begrunde anmodningen om fravigelse.
1e. For motorer, der markedsføres under 
stk. 1a, 1b og 1c, fastgøres teksten 
'UDSKIFTNINGSMOTOR' med en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
instruktionsbogen."

Or. en

Ændringsforslag 8
Dominique Riquet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra -a a (nyt) 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1b, 1c og 1d (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) Følgende stykker indsættes:
"1b. En udskiftningsmotor, der skal 
installeres i en motorvogn, et togsæt eller 
et lokomotiv, der oprindelig var udstyret 
med en motor, der ikke opfylder trin III 
A-grænseværdier eller kun opfylder trin 
III A-grænseværdier, skal som minimum 
overholde de grænseværdier, der er 
fastlagt i trin III A. Artikel 9, stk. 3, litra 
g) og i) samt stk. 4, litra a), finder ikke 
anvendelse på disse motorer.
1c. Som en fravigelse kan 
medlemsstaterne tillade produktion og 
montering af udskiftningsmotorer, der 
ikke overholder trin III A-kravene, i 
følgende tilfælde:
i) for fornyelse eller opgradering af en 
eksisterende motorvogn, et togsæt eller et 
lokomotiv, såfremt anvendelsen af trin III 
A-kravene vil medføre vigtige tekniske 
vanskeligheder med hensyn til måleren, 
akseltrykket, karrosseri-/chassis-design 
eller motorkontrolsystemer til flere 
driftsformål og som følge heraf skade 
projektets økonomiske levedygtighed,
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ii) hvor anvendelsen af trin III A-kravene 
efter en ulykke eller katastrofal fejl i 
motoren/motorerne på en motorvogn, et 
togsæt eller et lokomotiv ville forårsage 
store tekniske vanskeligheder og som 
følge heraf kompromittere en 
omkostningseffektiv reparation af den 
beskadigede motorvogn, togsættet eller 
lokomotivet.
Artikel 9, stk. 3, litra g) og i) samt stk. 4, 
litra a), finder ikke anvendelse på disse 
motorer.
Hvor der indrømmes fravigelse, skal den 
medlemsstat, der indrømmer fravigelse, 
inden for seks måneder fremsende både til 
Kommissionen og de godkendende 
myndigheder i de andre medlemsstater et 
dokument, både i papirform og 
elektronisk format, der indeholder:
– det individuelle referencenummer for 
fravigelsen som vist på etiketten, der er 
knyttet til hver motor, som det henviser til,
- fravigelsens art, herunder en beskrivelse 
af emissionsniveauerne i forhold til trin 
III A-grænseværdier og nærmere 
oplysninger om de alternative 
bestemmelser, der vil finde anvendelse,
– en detaljeret begrundelse for 
fravigelsen, herunder de vigtigste tekniske 
vanskeligheder, med deres økonomiske og 
miljømæssige konsekvenser, og en 
beskrivelse af de designbestræbelser, der 
er gjort for at nærme sig trin III A-
kravene, og, om nødvendigt, andre 
foranstaltninger til udvikling af 
motorvogne og driftsforanstaltninger,
– antallet af motorer, der er omfattet af 
denne fravigelse,
– nærmere oplysninger om producent og 
typer af samt serienumre på de motorer, 
som er omfattet af fravigelsen,
- oplysninger om de serier af 
jernbanevogne, hvori motorerne skal 
monteres sammen med deres 
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operationelle områder,
- andre oplysninger, der bidrager til at 
begrunde anmodningen om fravigelse.
1d. For motorer, der markedsføres under 
stk. 1a, 1b og 1c, fastgøres teksten 
'UDSKIFTNINGSMOTOR' med en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
instruktionsbogen."

Or. en

Begrundelse

Fordi der i de fleste tidligere køretøjer ikke er tilstrækkelig plads til at rumme trin III B-
kompatible motorer med samme effekt, vil muligheden for at erstatte præ-III A og III A-
motorer, der er monteret i tidligere køretøjer med trin III A-kompatible motorer, gøre det 
muligt for industrien at gå videre til renere trin III A-emissionsstandarder. I meget få tilfælde 
vil dispensation for installation af III A også være nødvendigt på grund af køretøjernes måler, 
akseltryk og designbegrænsninger. Industrien er enig i, at en sådan fravigelse kun kan finde 
sted under strenge kontroller og begrænsninger og med detaljerede begrundelser.

Ændringsforslag 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013.

(8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2016 for motorer på 37 kW 
≤ P < 56 kW.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Brian Simpson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b 
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013.

(8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013. Undtagelsesvist 
udløber fleksibilitetsordningen den 31. 
december 2015 for lokomotiver, der kan 
operere på det britiske jernbanenet. 

Or. en

Begrundelse

Kravene i direktivet, i dets nuværende udformning, tager ikke højde for hverken de 
begrænsninger, som skyldes de særlige forhold for det britiske jernbanenet, hvad angår 
måling og vægt, eller de begrænsninger, som skyldes de små nichemarkeder for disse typer af 
motorer. Dermed er der risiko for at bremse væksten i godstransport og forhindre 
trafikoverflytning fra vej til jernbane, som er en af prioriteringerne i EU's transportpolitik.

Ændringsforslag 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [12 måneder efter direktivets 
offentliggørelse] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [16 måneder efter direktivets 
offentliggørelse] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag –  
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han uden for overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.1.1. og 
1.1.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

1.1. En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om og 
indrømmes uden unødig forsinkelse
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han uden for overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.1.1. og 
1.1.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

Or. pl

Ændringsforslag 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1,4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører i overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B kan 
markedsføre højst 12 motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

Hvad angår motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører i overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B kan 
markedsføre højst 40 motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen, hvoraf mindst 20 
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skal være udformet til at kunne operere 
på det britiske jernbanenet.

Or. en

Begrundelse

Kravene i direktivet, i dets nuværende udformning, tager ikke højde for hverken de 
begrænsninger, som skyldes de særlige forhold for det britiske jernbanenet, hvad angår 
måling og vægt, eller de begrænsninger, som skyldes de små nichemarkeder for disse typer af 
motorer. Dermed er der risiko for at bremse væksten i godstransport og forhindre 
trafikoverflytning fra vej til jernbane, som er en af prioriteringerne i EU's transportpolitik.

Ændringsforslag 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører i overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B kan 
markedsføre højst 12 motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

Hvad angår motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører i overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B kan 
markedsføre højst 50 motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

Or. pl

Ændringsforslag 15
Dominique Riquet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag 
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår motorer bestemt til fremdrift af Hvad angår motorer bestemt til fremdrift af 
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lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører i overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B kan 
markedsføre højst 12 motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører i overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B kan 
markedsføre højst 40 motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

Or. en

Begrundelse

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).

Ændringsforslag 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Bilag 
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7. Fabrikanten af oprindeligt materiel 
skal give enhver 
typegodkendelsesmyndighed i 
medlemsstaterne alle de oplysninger, som 

1.7. Fabrikanten af oprindeligt materiel 
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typegodkendelsesmyndigheden har brug 
for, for at kunne bekræfte, at en motor, der 
påberåbes at være markedsført i henhold til 
en fleksibilitetsordning, eller er mærket 
som markedsført under en sådan ordning, 
er berettiget til at være markedsført under 
en fleksibilitetsordning.

typegodkendelsesmyndigheden har brug 
for, for at kunne kontrollere, at en motor, 
der påberåbes at være markedsført i 
henhold til en fleksibilitetsordning, eller er 
mærket som markedsført under en sådan 
ordning, er berettiget til at være 
markedsført under en fleksibilitetsordning.
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