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Amendement 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

De Commissie vervoer en toerisme 
verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid om verwerping van 
het voorstel van de Commissie aan te 
bevelen.

Or. de

Amendement 2
Brian Simpson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de industrie te kampen heeft. Zij 
moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.

(7) De maatregelen in deze richtlijn hangen 
samen met tijdelijke moeilijkheden 
waarmee de industrie te kampen heeft. Zij 
moeten derhalve beperkt worden tot de 
overgang van fase III A naar fase III B en 
uiterlijk op 31 december 2013 aflopen.
Gezien de bijzondere kenmerken van het 
VK-netwerk en de extra tijd en kosten die 
met de ontwikkeling van fase III B-
oplossingen gemoeid zijn, moet de uiterste 
termijn voor het VK op 31 december 2015 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

In de voorschriften van deze richtlijn in haar huidige vorm wordt geen rekening gehouden met 
de specifieke spoorbreedte en gewichtskenmerken van het VK-spoorwegnet, noch met de kleine 
nichemarkt die voor dit soort motoren bestaat. Dit zou de groei van het goederenvervoer per 
trein kunnen afremmen en de overschakeling van weg- naar spoorwegvervoer, een van de 
prioriteiten van het EU-vervoersbeleid, kunnen belemmeren.
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Amendement 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- a) de titel wordt vervangen door:
“Vrijstellingen, alternatieve procedures
en afwijkingen” 

Or. en

Amendement 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- a bis) in lid 1 bis wordt de tweede alinea 
vervangen door:
"1 ter. Een ruilmotor die moet worden 
geïnstalleerd in een motortrein, een 
treinstel of een locomotief die 
oorspronkelijk was uitgerust met een 
motor die niet aan de fase III A-
grenswaarden of uitsluitend aan fase III 
A-grenswaarden voldoet, voldoet 
minimaal aan de grenswaarden als 
gedefinieerd in fase III A.  De leden lid 3 
octies, 3 nonies en 4 bis van artikel 9 zijn 
niet van toepassing op dergelijke motoren.
1 quater. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis en 1 ter op 
de markt worden gebracht, wordt de tekst 
"RUILMOTOR" aangebracht op een 
etiket op de motor of vermeld in de 
gebruikershandleiding.” 

Or. en
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Amendement 5
Dominique Riquet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In lid 1 bis wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. en

Amendement 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) In lid 1 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
"1 ter. Een ruilmotor die moet worden 
geïnstalleerd in een motortrein, een 
treinstel of een locomotief die 
oorspronkelijk was uitgerust met een 
motor die niet aan de fase III A-
grenswaarden of uitsluitend aan fase III 
A-grenswaarden voldoet, voldoet 
minimaal aan de grenswaarden als 
gedefinieerd in fase III A.  De leden lid 3 
octies, 3 nonies en 4 bis van artikel 9 zijn 
niet van toepassing op dergelijke motoren.
1 quater. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis en 1 ter op 
de markt worden gebracht, wordt de tekst 
"RUILMOTOR" aangebracht op een 
etiket op de motor of vermeld in de 
gebruikershandleiding.” 

Or. en

Motivering

Aangezien er in de meeste oudere voertuigen niet voldoende plaats is om een even sterke motor 
te plaatsen die aan Fase III B voldoet, moeten motoren ter vervanging van een motor van vóór 
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fase III A of van fase III A in oudere voertuigen kunnen worden vervangen door een motor die 
aan de fase II AI-voorwaarden voldoet, ten einde de industrie in staat te stellen naar de schonere 
fase III A-emissienormen toe te werken in plaats van vast te houden aan meer vervuilende 
motoren van vóór fase III. Daarmee worden de oudere voertuigen schoner en wordt voorkomen 
dat voertuigen voor het verstrijken van hun levenscyclus van de rails worden genomen en dat er 
een verschuiving van spoorweg naar weg zou kunnen optreden.

Amendement 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a ter (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 quinquies en 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) De volgende leden worden 
toegevoegd:
"1 quinquies. In afwijking van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten in de 
volgende gevallen toestemming geven 
voor het fabriceren en monteren van 
ruilmotoren die niet aan de vereisten van 
fase III A voldoen: 
i) voor de aanpassing of vernieuwing van 
bestaande motortreinen, treinstellen of 
locomotieven, indien de toepassing van de 
fase III A-vereisten grote technische 
moeilijkheden zou opleveren in verband 
met spoorbreedte, asbelasting, 
carrosserie- of chassisontwerp of multi-
operabele motorcontrolesystemen, en 
daarmee de economische haalbaarheid 
van het project in het gedrang zou 
brengen;
ii) indien na een ongeval met een 
motortrein, treinstel of locomotief of een 
rampzalige storing van de motor(en) 
ervan de toepassing van de fase III A-
vereisten grote technische moeilijkheden 
zou opleveren en bijgevolg de 
kosteneffectieve reparatie van de 
beschadigde motortrein, treinstelsel of 
locomotief in het gedrang zou brengen.
De leden lid 3 octies, 3 nonies en 4 bis van 
artikel 9 zijn niet van toepassing op 
motoren die onder het bepaalde in dit lid 
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vallen.
Wanneer een lidstaat een afwijking 
toestaat, verstrekt hij de Commissie en de 
goedkeuringsinstanties van de overige 
lidstaten een document in papiervorm en 
in elektronisch formaat, waarin het 
volgende wordt vermeld:
— het unieke referentienummer van de 
afwijking als vermeld op het etiket dat 
wordt aangebracht op elke motor waarop 
de afwijking van toepassing is;
— de aard van de afwijking, met inbegrip 
van de beschrijving van de emissieniveaus 
in vergelijking met de fase III A-
grenswaarden en bijzonderheden over de 
alternatieve voorschriften die zullen 
worden toegepast;
— een gedetailleerde vermelding van de 
redenen waarom de afwijking wordt 
toegestaan, waaronder de belangrijkste 
technische problemen en de economische 
en milieugevolgen daarvan, alsook een 
beschrijving van de 
ontwerpwerkzaamheden die verricht zijn 
om de fase III A-vereisten te benaderen, 
evenals, in voorkomend geval, andere 
maatregelen met betrekking tot de evolutie 
en exploitatie van de vloot;
— het aantal motoren waarop de 
afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de fabrikant en 
de type- en serienummers van de motoren 
waarop de afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de 
spoorwegvoertuigserie waarin de motoren 
zullen worden gemonteerd, alsook de 
toepassingsgebieden ervan;
— alle andere elementen die de aanvraag 
tot afwijking helpen rechtvaardigen.
1 sexies. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis, 1 ter en 1 
quater op de markt worden gebracht, 
wordt de tekst "RUILMOTOR" 
aangebracht op een etiket op de motor of 
vermeld in de gebruikershandleiding.” 

Or. en
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Amendement 8
Dominique Riquet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter -a bis (nieuw) 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – leden 1 ter, 1 quater en 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- a bis) de volgende leden worden 
toegevoegd:
"1 ter. Een ruilmotor die moet worden 
geïnstalleerd in een motortrein, een 
treinstel of een locomotief die 
oorspronkelijk was uitgerust met een 
motor die niet aan de fase III A-
grenswaarden of uitsluitend aan fase III 
A-grenswaarden voldoet, voldoet 
minimaal aan de grenswaarden als 
gedefinieerd in fase III A.  De leden lid 3 
octies, 3 nonies en 4 bis van artikel 9 zijn 
op deze motoren niet van toepassing.
1 quater.  In afwijking van deze richtlijn 
kunnen de lidstaten in de volgende 
gevallen toestemming geven voor het 
fabriceren en monteren van ruilmotoren 
die niet aan de vereisten van fase III A 
voldoen: 
i) voor de aanpassing of vernieuwing van 
bestaande motortreinen, treinstellen of
locomotieven, indien de toepassing van de 
fase III A-vereisten grote technische 
moeilijkheden zou opleveren in verband 
met spoorbreedte, asbelasting, 
carrosserie- of chassisontwerp of multi-
operabele motorcontrolesystemen, en 
daarmee de economische haalbaarheid 
van het project in het gedrang zou 
brengen;
ii) indien na een ongeval met een 
motortrein, treinstel of locomotief of een 
rampzalige storing van de motor(en) 
ervan de toepassing van de fase III A-
vereisten grote technische moeilijkheden 
zou opleveren en bijgevolg de 
kosteneffectieve reparatie van de 
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beschadigde motortrein, treinstelsel of 
locomotief in het gedrang zou brengen.
De leden lid 3 octies, 3 nonies en 4 bis van 
artikel 9 zijn op deze motoren niet van 
toepassing.
Wanneer een lidstaat een afwijking 
toestaat, verstrekt hij de Commissie en de 
goedkeuringsinstanties van de overige 
lidstaten een document in papiervorm en 
in elektronisch formaat, waarin het 
volgende wordt vermeld:
— het unieke referentienummer van de 
afwijking als vermeld op het etiket dat 
wordt aangebracht op elke motor waarop 
de afwijking van toepassing is;
— de aard van de afwijking, met inbegrip 
van de beschrijving van de emissieniveaus 
in vergelijking met de fase III A-
grenswaarden en bijzonderheden over de 
alternatieve voorschriften die zullen 
worden toegepast;
— een gedetailleerde vermelding van de 
redenen waarom de afwijking wordt 
toegestaan, waaronder de belangrijkste 
technische problemen en de economische 
en milieugevolgen daarvan, alsook een 
beschrijving van de 
ontwerpwerkzaamheden die verricht zijn 
om de fase III A-vereisten te benaderen, 
evenals, in voorkomend geval, andere 
maatregelen met betrekking tot de evolutie 
en exploitatie van de vloot;
— het aantal motoren waarop de 
afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de fabrikant en 
de type- en serienummers van de motoren 
waarop de afwijking van toepassing is;
— gegevens betreffende de 
spoorwegvoertuigserie waarin de motoren 
zullen worden gemonteerd, alsook de 
toepassingsgebieden ervan;
— alle andere elementen die de aanvraag 
tot afwijking helpen rechtvaardigen.
1 quinquies. Voor motoren die 
overeenkomstig de leden 1 bis, 1 ter en 1 
quater op de markt worden gebracht, 
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wordt de tekst "RUILMOTOR" 
aangebracht op een etiket op de motor of 
vermeld in de gebruikershandleiding.” 

Or. en

Motivering

Aangezien er in de meeste oudere voertuigen onvoldoende plaats is om even sterke motoren te 
monteren die aan de vereisten van fase III-B voldoen, moet de mogelijkheid bestaan om motoren 
van en van vóór fase III A die in oudere voertuigen zijn gemonteerd te vervangen door een motor 
die aan de III A-voorwaarden voldoet, zodat de industrie naar schonere emissienormen kan 
toewerken. In een zeer gering aantal gevallen zullen ook afwijkingen voor de installatie van III 
A-motoren nodig zijn vanwege beperkingen in verband met de spoorbreedte, asbelasting en 
ontwerp van de voertuigen. De industrie is het ermee eens dat dergelijke afwijkingen alleen 
onder strikte controle en met gedetailleerde opgave van redenen zullen worden toegepast.

Amendement 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
31 december 2013."

(8) De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt voor 
motoren met een vermogen van 37 kW ≤ 
P < 56 kW af op 31 december 2016."

Or. en

Amendement 10
Brian Simpson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 97/68/EG
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 

(8) De flexibele regeling is overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage XIII, punt 1.2, 
slechts van toepassing op de overgang van 
fase III A naar fase III B en loopt af op 
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31 december 2013." 31 december 2013.  In afwijking van het 
bovenstaande loopt de flexibele regeling 
voor locomotieven die op het spoorwegnet 
van het Verenigd Koninkrijk kunnen 
worden ingezet, op 31 december 2015 af."

Or. en

Motivering

In de voorschriften van deze richtlijn in haar huidige vorm wordt geen rekening gehouden met 
de specifieke spoorbreedte en gewichtskenmerken van het VK-spoorwegnet, noch met de kleine 
nichemarkt die voor dit soort motoren bestaat. Dit zou de groei van het goederenvervoer per 
trein kunnen afremmen en de overschakeling van weg- naar spoorwegvervoer, een van de 
prioriteiten van het EU-vervoersbeleid, kunnen belemmeren.

Amendement 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op [twaalf 
maanden na de bekendmaking van de 
richtlijn] de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

De lidstaten dienen uiterlijk op [zestien 
maanden na de bekendmaking van de 
richtlijn] de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Amendement 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage –
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – afdeling 1 – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. Met uitzondering van de 
overgangsperiode tussen fase III A en fase 
III B verzoekt een fabrikant van originele 

1.1. Met uitzondering van de 
overgangsperiode tussen fase III A en fase 
III B verzoekt een fabrikant van originele 
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uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming om van zijn 
motorleveranciers de in de punten 1.1.1. en 
1.1.2 genoemde aantallen motoren te kopen 
die niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase.

uitrusting die gebruik wenst te maken van 
de flexibele regeling, een keuringsinstantie 
om toestemming om van zijn 
motorleveranciers de in de punten 1.1.1. en 
1.1.2 genoemde aantallen motoren te kopen 
die niet voldoen aan de vigerende 
emissiegrenswaarden, maar zijn 
goedgekeurd op grond van de 
emissiegrenswaarden van de daaraan 
voorafgaande fase. Die toestemming wordt 
zonder onnodige vertraging verleend.

Or. pl

Amendement 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – afdeling 1 – punt 1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
40 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen, 
waarvan er ten minste 20 zo ontworpen 
zijn dat zij op het spoorwegnet van het 
Verenigd Koninkrijk kunnen worden 
ingezet.

Or. en

Motivering

In de voorschriften van deze richtlijn in haar huidige vorm wordt geen rekening gehouden met 
de specifieke spoorbreedte en gewichtskenmerken van het VK-spoorwegnet, noch met de kleine 
nichemarkt die voor dit soort motoren bestaat. Dit zou de groei van het goederenvervoer per 
trein kunnen afremmen en de overschakeling van weg- naar spoorwegvervoer, een van de 
prioriteiten van het EU-vervoersbeleid, kunnen belemmeren.
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Amendement 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – afdeling 1 – punt 1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
50 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

Or. pl

Amendement 15
Dominique Riquet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Bijlage XIII – afdeling 1 – punt 1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
12 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

Wat motoren bestemd voor de 
voortstuwing van locomotieven betreft, kan 
de fabrikant van originele uitrusting 
gedurende de overgangsperiode tussen fase 
III A en fase III B om toestemming 
verzoeken dat zijn motorleveranciers in het 
kader van de flexibele regeling ten hoogste 
40 motoren bestemd voor de voortstuwing 
van locomotieven in de handel brengen.

Or. en

Motivering

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 
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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).

Amendement 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 
Richtlijn 97/68/EG
Annex XIII – section 1 - point 1.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.7. Op verzoek van een 
typegoedkeuringsinstantie in de lidstaten 
verstrekt de fabrikant van originele 
uitrusting haar alle vereiste informatie om 
te bevestigen dat elke motor waarvan 
beweerd wordt dat hij volgens een 
flexibele regeling in de handel is gebracht 
of als zodanig is geëtiketteerd, dat ook 
inderdaad is.

1.7. Op verzoek van een 
typegoedkeuringsinstantie in de lidstaten 
verstrekt de fabrikant van originele 
uitrusting haar alle vereiste informatie om 
te verifiëren dat elke motor waarvan 
beweerd wordt dat hij volgens een 
flexibele regeling in de handel is gebracht 
of als zodanig is geëtiketteerd, dat ook 
inderdaad is.
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