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Alteração 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

A Comissão dos Transportes e do Turismo 
insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, 
competente quanto à matéria de fundo, a 
propor a rejeição da proposta da 
Comissão.

Or. de

Alteração 2
Brian Simpson

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
restringidas à transição da Fase III A para a 
Fase III B e expirar, o mais tardar, em 31 
de Dezembro de 2013.

(7) As medidas previstas na presente 
directiva reflectem uma dificuldade 
temporária que a indústria transformadora 
enfrenta. Por conseguinte, deveriam ser 
restringidas à transição da Fase III A para a 
Fase III B e expirar, o mais tardar, em 31 
de Dezembro de 2013. Tendo em conta as 
características especiais da rede do Reino 
Unido, bem como o tempo e os custos 
adicionais necessários para desenvolver 
soluções que cumpram os requisitos da 
Fase III–B, o prazo a aplicar ao Reino 
Unido deve expirar em 31 de Dezembro de 
2015.

Or. en
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Justificação

Tal como actualmente redigidos, os requisitos definidos na directiva não têm em conta as 
limitações impostas pelas especificidades da rede ferroviária britânica a nível de bitola e 
peso, nem as limitações impostas pelas pequenas dimensões do mercado para este tipo de 
motores. Esta situação pode comprometer o crescimento do transporte ferroviário de 
mercadorias e impedir a transferência do transporte rodoviário para o transporte 
ferroviário, uma das prioridades da política de transportes da UE.

Alteração 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a) (nova) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

-a) O título passa a ter a seguinte 
redacção:
"Isenções, processos alternativos e 
derrogações"

Or. en

Alteração 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-A) (nova) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10.º – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

-a-A) No n.º 1-A, o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redacção:
1-B. Um motor de substituição a instalar 
numa automotora, numa composição ou 
numa locomotiva, equipadas de origem 
com um motor que não respeite os limites 
da Fase III-A ou que só respeito estes 
limites, deve respeitar, no mínimo, os 
valores-limite definidos para a Fase III-A. 
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O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 
4-A não é aplicável a estes motores.
1-C. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 
1-A e 1-B, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador."

Or. en

Alteração 5
Dominique Riquet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-A) (nova) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10.º – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

-a-A) No n.º 1-A, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Or. en

Alteração 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-A) (nova) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10.º – n.º 1-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

-a-A) No nº 1-A, o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redacção:
"1-B. Um motor de substituição a instalar 
numa automotora, numa composição ou 
numa locomotiva, equipadas de origem 
com um motor que não respeite os limites 
da Fase III-A ou que só respeito estes 
limites, deve respeitar, no mínimo, os 
valores-limite definidos para a Fase III-A. 
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 
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4-A não é aplicável a estes motores.
1-C. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 
1-A e 1-B, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador."

Or. en

Justificação

Dado que o espaço disponível nos veículos mais antigos não é suficiente para neles instalar 
motores com a mesma potência que satisfaçam os requisitos da Fase III-B, a possibilidade de
substituir os motores anteriores à Fase III-A e da Fase III-A instalados em veículos mais 
antigos por motores da Fase III-A permitirá à indústria aproximar-se das normas de 
emissões mais limpas da Fase III-A, em vez de manter motores que causam mais poluição 
(anteriores à Fase III-A), e melhorar o nível de emissões dos veículos mais antigos, evitando 
que os veículos sejam retirados de circulação antes do fim da sua vida útil e, eventualmente, 
impedindo uma transferência do transporte ferroviário para o transporte rodoviário.

Alteração 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-B) (novo) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.ºs 1-D e 1-E (novos)

Texto da Comissão Alteração

-a-B) São aditados os seguintes números:
"1-D. Os Estados-Membros podem, a 
título de derrogação, autorizar a produção 
e a instalação de motores de substituição 
que não cumpram os requisitos da Fase 
III-A nos seguintes casos: 
i) renovação ou adaptação de uma 
automotora, composição ou locomotiva, 
se a aplicação dos requisitos da Fase 
III-A colocar problemas técnicos 
importantes em termos de bitola, peso por 
eixo, concepção da carroçaria/do chassis 
ou sistemas de controlo do ou dos motores 
para uma exploração múltipla, e, em 
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consequência, comprometer a viabilidade 
económica do projecto;
ii) acidente de uma automotora, 
composição ou locomotiva ou avaria 
catastrófica do(s) seu(s) motores, se a 
aplicação dos requisitos da Fase III-A 
colocar problemas técnicos importantes, 
e, em consequência, comprometer a 
rentabilidade da reparação da 
automotora, da composição ou da 
locomotiva avariadas.
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 
4-A não é aplicável aos motores cobertos 
por este número.
No caso de ser concedida uma 
derrogação, o Estado-Membro que a 
concede deve, no prazo de seis meses, 
fornecer à Comissão e às autoridades de 
homologação dos restantes Estados-
Membros um documento, em papel ou 
formato electrónico, que indique:
– o número de referência único da 
derrogação, tal como figura na etiqueta 
aposta no motor a que diz respeito,
– a natureza da derrogação, incluindo a 
descrição dos níveis de emissões tendo 
como referência os limites da Fase III-A, 
bem como detalhes das outras disposições 
aplicáveis, 
– uma justificação detalhada da 
concessão da derrogação, que inclua as 
principais dificuldade técnicas e as suas 
consequências económicas e ambientais, 
bem como uma descrição dos esforços de 
concepção efectuados para o 
cumprimento dos requisitos da Fase 
III-A, e, se necessário, outras medidas 
relacionadas com a evolução do parque e 
com a sua exploração,
– o número de motores que são objecto da 
derrogação,
– informações sobre o fabricante e os 
tipos e números de série dos motores que 
são objecto da derrogação,



PE452.811v01-00 8/15 AM\839335PT.doc

PT

– informações sobre a série dos veículos 
ferroviários em que os motores serão 
instalados, bem como os seus sectores de 
exploração,
– qualquer outro elemento que ajude a 
justificar o pedido de derrogação.
1-E. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 
1-A, 1-B e 1-C, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador."

Or. en

Alteração 8
Dominique Riquet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea -a-A) (nova) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.ºs 1-B, 1-C e 1-D (novos)

Texto da Comissão Alteração

-a-A) São aditados os seguinte números:
"1-B. Um motor de substituição a instalar 
numa automotora, numa composição ou 
numa locomotiva, equipadas de origem 
com um motor que não respeite os limites 
da Fase III-A ou que só respeito estes 
limites, deve respeitar, no mínimo, os 
valores-limite definidos para a Fase III-A. 
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 
4-A não é aplicável a estes motores.
1-C.  Os Estados-Membros podem, a título 
de derrogação, autorizar a produção e a 
instalação de motores de substituição que 
não cumpram os requisitos da Fase III-A 
nos seguintes casos: 
i) renovação ou adaptação de uma 
automotora, composição ou locomotiva, 
se a aplicação dos requisitos da Fase 
III-A colocar problemas técnicos 
importantes em termos de bitola, peso por 
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eixo, concepção da carroçaria/do chassis 
ou sistemas de controlo do ou dos motores 
para uma exploração múltipla, e, em 
consequência, comprometer a viabilidade 
económica do projecto;
ii) acidente de uma automotora, 
composição ou locomotiva ou avaria 
catastrófica do(s) seu(s) motores, se a 
aplicação dos requisitos da Fase III-A 
colocar problemas técnicos importantes, 
e, em consequência, comprometer a 
rentabilidade da reparação da 
automotora, da composição ou da 
locomotiva avariadas.
O disposto no artigo 9.º, n.ºs 3-G, 3-I e 
4-A não é aplicável a estes motores.
No caso de ser concedida uma 
derrogação, o Estado-Membro que a 
concede deve, no prazo de seis meses, 
fornecer à Comissão e às autoridades de 
homologação dos restantes Estados-
Membros um documento, em papel ou 
formato electrónico, que indique:
– o número de referência único da 
derrogação, tal como figura na etiqueta 
aposta no motor a que diz respeito,
– a natureza da derrogação, incluindo a 
descrição dos níveis de emissões tendo 
como referência os limites da Fase III-A, 
bem como detalhes das outras disposições 
aplicáveis, 
– uma justificação detalhada da 
concessão da derrogação, que inclua as 
principais dificuldade técnicas e as suas 
consequências económicas e ambientais, 
bem como uma descrição dos esforços de 
concepção efectuados para o 
cumprimento dos requisitos da Fase 
III-A, e, se necessário, outras medidas 
relacionadas com a evolução do parque e 
com a sua exploração,
– o número de motores que são objecto da 
derrogação,
– informações sobre o fabricante e os 
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tipos e números de série dos motores que 
são objecto da derrogação,
– informações sobre a série dos veículos 
ferroviários em que os motores serão 
instalados, bem como os seus sectores de 
exploração,
– qualquer outro elemento que ajude a 
justificar o pedido de derrogação.
1-D. No caso dos motores colocados no 
mercado em conformidade com os n.ºs 
1-A, 1-B e 1-C, a menção "MOTOR DE 
SUBSTITUIÇÃO" deve figurar numa 
etiqueta aposta no motor ou ser inserida 
no manual do utilizador."

Or. en

Justificação

Dado que o espaço disponível nos veículos mais antigos não é suficiente para neles instalar 
motores com a mesma potência que satisfaçam os requisitos da Fase III B, a possibilidade de 
substituir os motores anteriores à Fase III-A e da Fase III-A instalados em veículos mais 
antigos por motores da Fase III-A permitirá à indústria aproximar-se das normas de emissão 
mais limpas da Fase III-A. Num número limitado de casos, será igualmente necessário 
conceder derrogações para a instalação de motores da Fase III-A, devido à bitola, ao peso 
por eixo e aos limites de concepção dos veículos. A indústria concorda com a necessidade de 
estas derrogações estarem sujeitas a controlos rigorosos e a restrições e serem 
detalhadamente justificadas.

Alteração 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira em 

(8) «O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira em 
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31 de Dezembro de 2013.» 31 de Dezembro de 2016 para os motores 
com uma potência de 37 kW ≤ P < 56 
kW.»

Or. en

Alteração 10
Brian Simpson

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 97/68/CE
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira em 
31 de Dezembro de 2013.»

(8) «O regime flexível, em conformidade 
com o disposto na secção 1.2 do anexo 
XIII, aplica-se apenas durante a transição 
da Fase III A para a Fase III B e expira em 
31 de Dezembro de 2013. A título 
excepcional, o regime flexível expira em 
31 de Dezembro de 2015 para as 
locomotivas destinadas a funcionar na 
rede ferroviária do Reino Unido.»

Or. en

Justificação

Tal como actualmente redigidos, os requisitos definidos na directiva não têm em conta as 
limitações impostas pelas especificidades da rede ferroviária britânica a nível de bitola e 
peso, nem as limitações impostas pelas pequenas dimensões do mercado para este tipo de 
motores. Esta situação pode comprometer o crescimento do transporte ferroviário de 
mercadorias e impedir a transferência do transporte rodoviário para o transporte 
ferroviário, uma das prioridades da política de transportes da UE.

Alteração 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adoptam e publicam 
até [doze meses após a publicação da 
directiva] as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar de imediato à Comissão 
o texto das referidas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

Os Estados-Membros adoptam e publicam 
até [dezasseis meses após a publicação da 
directiva] as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar de imediato à Comissão 
o texto das referidas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

Or. en

Alteração 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo  
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 - ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. À excepção do período de transição 
entre a Fase III A e a Fase III B, um 
fabricante de equipamentos de origem que 
desejar utilizar o regime flexível deve 
solicitar a autorização de uma autoridade 
de homologação no sentido da aquisição, 
junto dos seus fornecedores de motores, 
das quantidades de motores descritas nas 
secções 1.1.1 e 1.1.2 que não se encontrem 
em conformidade com os actuais valores-
limite, mas estejam homologados para a 
fase imediatamente anterior de limites de 
emissão.

1.1. À excepção do período de transição 
entre a Fase III A e a Fase III B, um 
fabricante de equipamentos de origem que 
desejar utilizar o regime flexível deve 
solicitar e receber sem atrasos 
desnecessários a autorização de uma 
autoridade de homologação no sentido da 
aquisição, junto dos seus fornecedores de 
motores, das quantidades de motores 
descritas nas secções 1.1.1 e 1.1.2 que não 
se encontrem em conformidade com os 
actuais valores-limite, mas estejam 
homologados para a fase imediatamente 
anterior de limites de emissão.

Or. pl
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Alteração 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – Secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.»

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 40 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível, 20 das quais, 
pelo menos, devem poder funcionar na 
rede ferroviária do Reino Unido.»

Or. en

Justificação

Tal como actualmente redigidos, os requisitos definidos na directiva não têm em conta as 
limitações impostas pelas especificidades da rede ferroviária britânica a nível de bitola e 
peso, nem as limitações impostas pelas pequenas dimensões do mercado para este tipo de 
motores. Esta situação pode comprometer o crescimento do transporte ferroviário de 
mercadorias e impedir a transferência do transporte rodoviário para o transporte 
ferroviário, uma das prioridades da política de transportes da UE.

Alteração 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 - ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4 No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 

1.4 No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
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III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 50 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.

Or. pl

Alteração 15
Dominique Riquet

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – Secção 1 – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 12 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.»

No que diz respeito aos motores para 
utilização na propulsão de locomotivas, 
durante o período de transição entre a Fase 
III A e a Fase III B, o fabricante de 
equipamentos de origem pode solicitar 
autorização no sentido de os seus 
fornecedores de motores colocarem no 
mercado um máximo de 40 motores para 
utilização na propulsão de locomotivas ao 
abrigo do regime flexível.»

Or. en

Justificação

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 
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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).

Alteração 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 
Directiva 97/68/CE
Anexo XIII – secção 1 – ponto 1.7

Texto da Comissão Alteração

1.7. O fabricante de equipamentos de 
origem deve fornecer a qualquer autoridade 
de homologação dos Estados-Membros que 
o solicite todas as informações de que essa 
entidade requeira para confirmar a 
pertinência de um rótulo ou de uma 
declaração relativos à colocação de um 
motor no mercado ao abrigo do regime 
flexível.

1.7. O fabricante de equipamentos de 
origem deve fornecer a qualquer autoridade 
de homologação dos Estados-Membros que 
o solicite todas as informações de que essa 
entidade requeira para verificar a 
pertinência de um rótulo ou de uma 
declaração relativos à colocação de um 
motor no mercado ao abrigo do regime 
flexível.

Or. pl


