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Predlog spremembe 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Odbor za promet in turizem poziva Odbor 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev 
predloga Komisije.

Or. de

Predlog spremembe 2
Brian Simpson

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013. Ob upoštevanju 
posebnosti omrežja v Združenem 
kraljestvu ter dodatnega časa in stroškov, 
ki bodo potrebni za razvoj rešitev za 
stopnjo III B, bi moral biti datum 
prenehanja veljave za Združeno kraljestvo 
31. december 2015.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve iz direktive, kot so predvidene v predlogu, ne upoštevajo omejitev zaradi posebnosti 
glede tirne širine in teže v železniškem omrežju v Združenem kraljestvu ali omejitev, ki jih 
postavlja majhna tržna niša za te tipe motorjev. To bi lahko zavrlo rast železniškega 
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tovornega prometa in prehod s cestnega na železniški promet, kar je ena od prednostnih 
nalog prometne politike EU.

Predlog spremembe 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (–a) (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„Izjeme, nadomestni postopki in 
odstopanja“

Or. en

Predlog spremembe 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a a (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 1 a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) v odstavku 1a se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„1b. Nadomestni motor za vgradnjo v 
vagon, vlakovno kompozicijo ali 
lokomotivo, v katerih je bil v osnovi 
nameščen motor, ki ni dosegal mejnih 
vrednosti stopnje III A ali ki je dosegal 
zgolj mejne vrednosti stopnje III A, mora 
dosegati najmanj mejne vrednosti, 
določene za stopnjo III A. Za te motorje 
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ne velja člen 9(3g), (3i) in (4a).
1c. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavkoma 1a in 1b, se na oznako, ki se 
pritrdi na motor ali doda navodilom za 
uporabo, napiše „NADOMESTNI 
MOTOR“.“

Or. en

Predlog spremembe 5
Dominique Riquet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a a (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 1 a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) v odstavku 1a se črta drugi 
pododstavek;

Or. en

Predlog spremembe 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a a (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 1 a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) v odstavku 1a se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„1b. Nadomestni motor za vgradnjo v 
vagon, vlakovno kompozicijo ali 
lokomotivo, v katerih je bil v osnovi 
nameščen motor, ki ni dosegal mejnih 
vrednosti stopnje III A ali ki je dosegal 
zgolj mejne vrednosti stopnje III A, mora 
dosegati najmanj mejne vrednosti, 
določene za stopnjo III A. Za te motorje 
ne velja člen 9(3g), (3i) in (4a).
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1c. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavkoma 1a in 1b, se na oznako, ki se 
pritrdi na motor ali doda navodilom za 
uporabo, napiše „NADOMESTNI 
MOTOR“.“

Or. en

Obrazložitev

Ker razpoložljivi prostor v večini starejših vozil ne zadostuje za vgraditev motorjev enake 
moči, skladnih s stopnjo III B, bi zamenjava motorjev stopnje pred III A in stopnje III A v 
starejših vozilih z motorji, skladnim s stopnjo III A, industriji omogočila premik k čistejšim 
emisijskim standardom stopnje III A, namesto da ohranja motorje (pred III A), ki bolj 
onesnažujejo; s tem bi se izboljšale emisije iz starejših vozil, ki jih ne bi bilo treba vzeti iz 
prometa pred koncem njihove običajne življenjske dobe, in morda bi preprečili spremembo v 
načinu prevoza z železniškega na cestnega.

Predlog spremembe 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a b (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavka 1 d in 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) dodata se naslednja odstavka:
„1d. Države članice lahko z odstopanjem 
dovolijo proizvodnjo in vgradnjo 
nadomestnih motorjev, ki ne ustrezajo 
zahtevam stopnje III A, v naslednjih 
primerih:
i) za obnovitev ali nadgradnjo obstoječega 
vagona, vlakovne kompozicije ali 
lokomotive, kadar bi zaradi uporabe 
zahtev stopnje III A prišlo do večjih 
tehničnih težav pri tirni širini, osni 
obremenitvi, oblikovanju 
konstrukcije/šasije ali nadzornih sistemih 
večoperativnih motorjev, kar bi posledično 
ogrozilo ekonomsko upravičenost 
projekta;
ii) kadar bi po nesreči ali katastrofalni 
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okvari motorja (ali motorjev) vagona, 
vlakovne kompozicije ali lokomotive 
zaradi uporabe zahtev stopnje III A prišlo 
do večjih tehničnih težav, kar bi 
posledično ogrozilo stroškovno učinkovito 
popravilo poškodovanega vagona, 
vlakovne kompozicije ali lokomotive.
Za motorje iz tega odstavka ne velja člen 
9(3g), (3i) in (4a).
Kadar velja odstopanje, mora država 
članica, ki odstopanje dovoli, v 6 mesecih 
Komisiji in homologacijskim organom 
drugih držav članic predložiti dokument v 
papirnati in elektronski obliki, ki vsebuje:
– posebno referenčno številko odstopanja, 
navedeno na oznaki, pritrjeni na vsak 
motor, na katerega se nanaša,
– naravo odstopanja, vključno z opisom 
vrednosti emisij v primerjavi z mejnimi 
vrednostmi stopnje III A in podrobnostmi 
o alternativnih določbah, ki se bodo 
uporabljale,
– podrobno utemeljitev, zakaj je 
odstopanje dovolila, vključno z glavnimi 
tehničnimi težavami, njihovimi 
ekonomskimi in okoljskimi posledicami, 
ter opis prizadevanj na področju 
oblikovanja, namenjenih približevanju 
zahtevam stopnje III A in po potrebi opis 
ukrepov za razvoj ostalega voznega parka 
ter operativnih ukrepov,
– število motorjev, za katere velja 
odstopanje,
– podatke o proizvajalcu, tipe in serijske 
številke motorjev, za katere velja 
odstopanje,
– podatke o seriji železniških vozil, v 
katera bodo motorji vgrajeni, in njihovih 
operativnih področjih,
– vse ostale informacije, ki lahko 
utemeljijo zahtevo po odstopanju.
1e. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavki 1a, 1b in 1c, se na oznako, ki se 
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pritrdi na motor ali doda navodilom za 
uporabo, napiše „NADOMESTNI 
MOTOR“.“

Or. en

Predlog spremembe 8
Dominique Riquet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a a (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavki 1 b, 1 c in 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) dodajo se naslednji odstavki:
„1b. Nadomestni motor za vgradnjo v 
vagon, vlakovno kompozicijo ali 
lokomotivo, v katerih je bil v osnovi 
nameščen motor, ki ni dosegal mejnih 
vrednosti stopnje III A ali ki je dosegal 
zgolj mejne vrednosti stopnje III A, mora 
dosegati najmanj mejne vrednosti, 
določene za stopnjo III A. Za te motorje 
ne velja člen 9(3g), (3i) in (4a).
1c.  Države članice lahko z odstopanjem 
dovolijo proizvodnjo in vgradnjo 
nadomestnih motorjev, ki ne ustrezajo 
zahtevam stopnje III A, v naslednjih 
primerih:
i) za obnovitev ali nadgradnjo obstoječega 
vagona, vlakovne kompozicije ali 
lokomotive, kadar bi zaradi uporabe 
zahtev stopnje III A prišlo do večjih 
tehničnih težav pri tirni širini, osni 
obremenitvi, oblikovanju 
konstrukcije/šasije ali nadzornih sistemih 
večoperativnih motorjev, kar bi posledično 
ogrozilo ekonomsko upravičenost 
projekta;
ii) kadar bi po nesreči ali katastrofalni 
okvari motorja (ali motorjev) vagona, 
vlakovne kompozicije ali lokomotive 
zaradi uporabe zahtev stopnje III A prišlo 
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do večjih tehničnih težav, kar bi 
posledično ogrozilo stroškovno učinkovito 
popravilo poškodovanega vagona, 
vlakovne kompozicije ali lokomotive.
Za te motorje ne velja člen 9(3g), (3i) in 
(4a).
Kadar velja odstopanje, mora država 
članica, ki odstopanje dovoli, v 6 mesecih 
Komisiji in homologacijskim organom 
drugih držav članic predložiti dokument v 
papirnati in elektronski obliki, ki vsebuje:
– posebno referenčno številko odstopanja, 
navedeno na oznaki, pritrjeni na vsak 
motor, na katerega se nanaša,
– naravo odstopanja, vključno z opisom 
vrednosti emisij v primerjavi z mejnimi 
vrednostmi stopnje III A in podrobnostmi 
o alternativnih določbah, ki se bodo 
uporabljale,
– podrobno utemeljitev, zakaj je 
odstopanje dovolila, vključno z glavnimi 
tehničnimi težavami, njihovimi 
ekonomskimi in okoljskimi posledicami, 
ter opis prizadevanj na področju 
oblikovanja, namenjenih približevanju 
zahtevam stopnje III A in po potrebi opis 
ukrepov za razvoj ostalega voznega parka 
ter operativnih ukrepov,
– število motorjev, za katere velja 
odstopanje,
– podatke o proizvajalcu, tipe in serijske 
številke motorjev, za katere velja 
odstopanje,
– podatke o seriji železniških vozil, v 
katera bodo motorji vgrajeni, in njihovih 
operativnih področjih,
– vse ostale informacije, ki lahko 
utemeljijo zahtevo po odstopanju.
1d. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavki 1a, 1b in 1c, se na oznako, ki se 
pritrdi na motor ali doda navodilom za 
uporabo, napiše „NADOMESTNI 
MOTOR“.“
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Or. en

Obrazložitev

Ker razpoložljivi prostor v večini starejših vozil ne zadostuje za vgraditev motorjev enake 
moči, skladnih s stopnjo III B, bi zamenjava motorjev stopnje pred III A in stopnje III A v 
starejših vozilih z motorji, skladnim s stopnjo III A, industriji omogočila premik k čistejšim 
emisijskim standardom stopnje III A. V zelo redkih primerih bodo potrebna tudi odstopanja za 
uveljavitev III A, zaradi omejitev pri tirni širini, osni obremenitvi in oblikovanju vozil. 
Industrija se strinja, da se lahko vsako tako odstopanje dovoli zgolj ob strogem nadzoru in 
omejitvah ter s podrobnimi utemeljitvami.

Predlog spremembe 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013.

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2016 za motorje 37 kW ≤ P 
< 56 kW.

Or. en

Predlog spremembe 10
Brian Simpson

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 

(8) Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
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stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013.

stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013. Za lokomotive, ki 
lahko delujejo v železniškem omrežju v 
Združenem kraljestvu, sistem prožnosti 
izjemoma preneha veljati 31. decembra 
2015.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve iz direktive, kot so predvidene v predlogu, ne upoštevajo omejitev zaradi posebnosti 
glede tirne širine in teže v železniškem omrežju v Združenem kraljestvu ali omejitev, ki jih 
postavlja majhna tržna niša za te tipe motorjev. To bi lahko zavrlo rast železniškega 
tovornega prometa in prehod s cestnega na železniški promet, kar je ena od prednostnih 
nalog prometne politike EU.

Predlog spremembe 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1– pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najpozneje [dvanajst 
mesecev po objavi Direktive] sprejmejo in 
objavijo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo. 
Komisiji takoj sporočijo besedila 
navedenih predpisov in korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice najpozneje [šestnajst 
mesecev po objavi Direktive] sprejmejo in 
objavijo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo. 
Komisiji takoj sporočijo besedila 
navedenih predpisov in korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – oddelek 1 – točka 1.1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Proizvajalec originalne opreme, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za 
dovoljenje, razen v prehodnem obdobju 
med stopnjo III A in stopnjo III B, da lahko 
od svojega dobavitelja motorjev kupi 
količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. in 
1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno veljavnih 
mejnih vrednosti emisij, vendar so 
homologirani glede na najbližjo predhodno 
stopnjo mejnih vrednosti emisij.

1.1. Proizvajalec originalne opreme, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za dovoljenje
in ga prejme brez nepotrebnega
odlašanja, razen v prehodnem obdobju 
med stopnjo III A in stopnjo III B, da lahko 
od svojega dobavitelja motorjev kupi 
količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. in 
1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno veljavnih 
mejnih vrednosti emisij, vendar so 
homologirani glede na najbližjo predhodno 
stopnjo mejnih vrednosti emisij.

Or. pl

Predlog spremembe 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – oddelek 1 – točka 1.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
40 motorjev za pogon lokomotiv, od 
katerih jih bo vsaj 20 oblikovanih tako, da 
bodo lahko delovali v železniškem omrežju 
Združenega kraljestva.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve iz direktive, kot so predvidene v predlogu, ne upoštevajo omejitev zaradi posebnosti 
glede tirne širine in teže v železniškem omrežju v Združenem kraljestvu ali omejitev, ki jih 
postavlja majhna tržna niša za te tipe motorjev. To bi lahko zavrlo rast železniškega 
tovornega prometa in prehod s cestnega na železniški promet, kar je ena od prednostnih 



AM\839335SL.doc 13/14 PE452.811v01-00

SL

nalog prometne politike EU.

Predlog spremembe 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – oddelek 1 – točka 1.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
50 motorjev za pogon lokomotiv.

Or. pl

Predlog spremembe 15
Dominique Riquet

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – oddelek 1 – točka 1.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
12 motorjev za pogon lokomotiv.

Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ 
40 motorjev za pogon lokomotiv.

Or. en

Obrazložitev

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
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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).
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1.7. Proizvajalec originalne opreme 
vsakemu homologacijskemu organu v 
državah članicah na zahtevo predloži vse 
informacije, ki jih ta homologacijski organ 
zahteva, da potrdi, ali so motorji v okviru 
sistema prožnosti ustrezno označeni in dani 
na trg.

1.7. Proizvajalec originalne opreme 
vsakemu homologacijskemu organu v 
državah članicah na zahtevo predloži vse 
informacije, ki jih ta homologacijski organ 
zahteva, da preveri, ali so motorji v okviru 
sistema prožnosti ustrezno označeni in dani 
na trg.
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