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Ändringsförslag 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv – ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Utskottet för transport och turism 
uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt 
utskott föreslå att kommissionens förslag 
förkastas.

Or. de

Ändringsförslag 2
Brian Simpson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.
Med hänsyn till särdragen hos det 
brittiska nätet och den extra tid och 
kostnad som krävs för att ta fram 
steg III B-lösningar bör sista datum för 
Förenade kungariket vara 
den 31 december 2015.

Or. en

Motivering

Kraven i direktivet beaktar, i den nuvarande lydelsen, vare sig de restriktioner som det 
brittiska järnvägsnätets särskilda spårvidd och viktbegränsningar innebär eller de 
restriktioner som är följden av att marknaden för denna sorts motorer är en liten 
nischmarknad. Detta riskerar att bromsa upp ökningen av godstransporter på järnväg och 
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hindra trafikomställningen från väg till järnväg, vilken är en av prioriteringarna för EU:s 
transportpolitik.

Ändringsförslag 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Undantag, alternativa förfaranden och 
avvikelser” 

Or. en

Ändringsförslag 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) I punkt 1a ska andra stycket ersättas 
med följande:
”1b. En ersättningsmotor som ska 
installeras i en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv som ursprungligen utrustats 
med en motor som inte uppfyller 
gränsvärdena enligt steg III A eller som 
bara uppfyller gränsvärdena enligt steg 
III A ska minst uppfylla de gränsvärden 
som fastställs i steg III A. Artikel 9.3g, 
9.3i och 9.4a ska inte tillämpas på sådana 
motorer.
1c. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a och 1b 
ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
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anbringas på en märkplåt på motorn eller 
införas i ägarens handbok.”

Or. en

Ändringsförslag 5
Dominique Riquet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) I punkt 1a ska andra stycket utgå.

Or. en

Ändringsförslag 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) I punkt 1a ska andra stycket ersättas 
med följande:
”1b. En ersättningsmotor som ska 
installeras i en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv som ursprungligen utrustats 
med en motor som inte uppfyller 
gränsvärdena enligt steg III A eller som 
bara uppfyller gränsvärdena enligt steg 
III A ska minst uppfylla de gränsvärden 
som fastställs i steg III A. Artikel 9.3g, 
9.3i och 9.4a inte tillämpas på sådana 
motorer.
1c. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a och 1b 
ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
införas i ägarens handbok.”
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Or. en

Motivering

Eftersom motorutrymmet i de flesta äldre fordon inte är tillräckligt stort för att rymma en 
motor med samma effekt som uppfyller steg III B, måste motorer i äldre fordon som är från 
tiden före steg III A och motorer som uppfyller steg III A kunna ersättas med motorer som 
uppfyller steg III A, så att industrin kan övergå till de renare utsläppsnormerna i steg III A, i 
stället för att behålla motorer som släpper ut mer avgaser (från tiden före steg III A). Detta 
innebär att utsläppen från äldre fordon sänks samtidigt som man undviker att fordon tas ur 
bruk innan den förväntade livslängden är slut, samt att man på lång sikt förebygger en 
trafikomställning från järnväg till väg.

Ändringsförslag 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -ab (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1d och 1e (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) Följande stycken ska läggas till:
”1d. Medlemsstaterna kan genom en 
avvikelse tillåta produktion och montering 
av ersättningsmotorer som inte uppfyller 
kraven i steg III A i följande fall:
i) Vid modernisering eller ombyggnad av 
en befintlig rälsbuss eller ett befintligt 
tågsätt eller lokomotiv, om tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter avseende spårvidd, 
axellast, kaross- och chassiutformning 
eller motorkontrollsystem för 
multipeldrift, och därmed hota projektets 
lönsamhet.
ii) Efter att en rälsbuss, ett tågsätt eller ett 
lokomotiv har varit inblandat i en olycka 
eller fått motorhaveri, och tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter och därmed försvåra 
en kostnadseffektiv reparation av den 
skadade rälsbussen, tågsättet eller 
lokomotivet.
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Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på motorer som avses i detta 
stycke.
I de fall då avvikelse beviljas ska den 
medlemsstat som beviljar avvikelsen inom 
sex månader tillhandahålla 
kommissionen och 
godkännandemyndigheterna i de andra 
medlemsstaterna en handling, både i 
pappersform och elektroniskt format, av 
vilken följande framgår:
– avvikelsens särskilda referensnummer 
enligt märkplåten på alla motorer som 
avses,
– typ av avvikelse, inbegripet en 
beskrivning av utsläppsnivåer jämfört 
med tröskelvärdena i steg III A och 
detaljerad information om de alternativa 
förfaranden som ska tillämpas,
– en detaljerad motivering för beviljandet 
av avvikelsen med en specificering av de 
viktigaste tekniska svårigheterna och de 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av dessa, samt en 
beskrivning av försöken att anpassa 
utformningen för att närma sig kraven i 
steg III A och, vid behov, av övriga 
åtgärder för utveckling och användning 
av rullande material, 
– antalet motorer som är föremål för 
avvikelsen,
– information om tillverkaren samt 
motortyp och serienummer för de motorer 
som är föremål för avvikelsen,
– serienummer för de järnvägsfordon som 
motorn ska monteras i, samt deras 
användningsområde,
– övrig information som bidrar till att 
motivera begäran om avvikelse.
1e. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a, 1b och 
1c ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
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införas i ägarens handbok.”

Or. en

Ändringsförslag 8
Dominique Riquet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1b, 1c och 1d (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) Följande stycken ska läggas till:
”1b. En ersättningsmotor som ska 
installeras i en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv som ursprungligen utrustats 
med en motor som inte uppfyller 
gränsvärdena enligt steg III A eller som 
bara uppfyller gränsvärdena enligt 
steg III A ska minst uppfylla de 
gränsvärden som fastställs i steg III A. 
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på sådana motorer.
1c. Medlemsstaterna kan genom en 
avvikelse tillåta produktion och montering 
av ersättningsmotorer som inte uppfyller 
kraven i steg III A i följande fall:
i) Vid modernisering eller ombyggnad av 
en befintlig rälsbuss eller ett befintligt 
tågsätt eller lokomotiv, om tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter avseende spårvidd, 
axellast, kaross- och chassiutformning
eller motorkontrollsystem för 
multipeldrift, och därmed hota projektets 
lönsamhet.
ii) Efter att en rälsbuss, ett tågsätt eller ett 
lokomotiv har varit inblandat i en olycka 
eller fått motorhaveri, och tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter och därmed försvåra 
en kostnadseffektiv reparation av den 
skadade rälsbussen, tågsättet eller 
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lokomotivet.
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på dessa motorer.
I de fall då en avvikelse beviljas ska den 
medlemsstat som beviljar avvikelsen inom 
sex månader tillhandahålla 
kommissionen och 
godkännandemyndigheterna i de andra 
medlemsstaterna en handling, både i 
pappersform och elektroniskt format, av 
vilken följande framgår:
– avvikelsens särskilda referensnummer 
enligt märkplåten på alla motorer som 
avses,
– typ av avvikelse, inbegripet en 
beskrivning av utsläppsnivåer jämfört 
med tröskelvärdena i steg III A och 
detaljerad information om de alternativa 
förfaranden som ska tillämpas,
– en detaljerad motivering för beviljandet 
av avvikelsen med en specificering av de 
viktigaste tekniska svårigheterna och de 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av dessa, samt en 
beskrivning av försöken att anpassa 
utformningen för att närma sig kraven i 
steg III A och, vid behov, av övriga 
åtgärder för utveckling och användning 
av rullande material, 
– antalet motorer som är föremål för 
avvikelsen,
– information om tillverkaren samt 
motortyp och serienummer för de motorer 
som är föremål för avvikelsen,
– serienummer för de järnvägsfordon som 
motorn ska monteras i, samt deras 
användningsområde,
– övrig information som bidrar till att 
motivera begäran om avvikelse.
1d. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a, 1b och 
1c ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
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införas i ägarens handbok.”

Or. en

Motivering

Eftersom motorutrymmet i de flesta äldre fordon inte är tillräckligt stort för att rymma en 
motor med samma effekt som uppfyller steg III B, måste motorer i äldre fordon som är från 
tiden före steg III A och motorer som uppfyller steg III A kunna ersättas med motorer som 
uppfyller steg III A så att industrin kan övergå till de renare utsläppsnormerna i steg III A. I 
ett begränsat antal fall kommer avvikelser från införandet av steg III A även att krävas på 
grund av fordonets spårvidd, axellast och begränsningar till följd av utformningen. Industrin 
instämmer i att sådana avvikelser endast ska göras under sträng kontroll och med strikta 
begränsningar samt med detaljerade motiveringar.

Ändringsförslag 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

”(8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2016 för motorer 
med en effekt på 37 kW ≤ P < 56 kW.”

Or. en

Ändringsförslag 10
Brian Simpson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

”(8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013. Undantag 
görs för lokomotiv som kan användas på 
det brittiska järnvägsnätet, för vilka 
flexibilitetssystemet ska upphöra att gälla 
den 31 december 2015.”

Or. en

Motivering

Kraven i direktivet beaktar, i den nuvarande lydelsen, vare sig de restriktioner som det 
brittiska järnvägsnätets särskilda spårvidd och viktbegränsningar innebär eller de 
restriktioner som är följden av att marknaden för denna sorts motorer är en liten 
nischmarknad. Detta riskerar att bromsa upp ökningen av godstransporter på järnväg och 
hindra trafikomställningen från väg till järnväg, vilken är en av prioriteringarna för EU:s 
transportpolitik.

Ändringsförslag 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 
[12 månader efter offentliggörandet av 
direktivet] anta och offentliggöra de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över bestämmelserna och 
detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den 
[16 månader efter offentliggörandet av 
direktivet] anta och offentliggöra de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över bestämmelserna och 
detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga –
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Med undantag för övergångsperioden 
mellan steg III A och steg III B ska en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2 
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.1. Med undantag för övergångsperioden 
mellan steg III A och steg III B ska en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet utan onödigt dröjsmål
begära och erhålla tillstånd från någon 
godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2 
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

Or. pl

Ändringsförslag 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EC
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av lokomotiv 
på marknaden enligt flexibilitetssystemet.

När det gäller motorer för framdrivning av 
lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
fyrtio motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet, av vilka minst tjugo 
ska vara utformade så att de kan 
användas på det brittiska järnvägsnätet.

Or. en
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Motivering

Kraven i direktivet beaktar, i den nuvarande lydelsen, vare sig de restriktioner som det 
brittiska järnvägsnätets särskilda spårvidd och viktbegränsningar innebär eller de 
restriktioner som är följden av att marknaden för denna sorts motorer är en liten 
nischmarknad. Detta riskerar att bromsa upp ökningen av godstransporter på järnväg och 
hindra trafikomställningen från väg till järnväg, vilken är en av prioriteringarna för EU:s 
transportpolitik.

Ändringsförslag 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av lokomotiv 
på marknaden enligt flexibilitetssystemet.

När det gäller motorer för framdrivning av 
lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
femtio motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

Or. pl

Ändringsförslag 15
Dominique Riquet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
tolv motorer för framdrivning av lokomotiv 

När det gäller motorer för framdrivning av 
lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut högst 
fyrtio motorer för framdrivning av 



PE452.811v01-00 14/15 AM\839335SV.doc

SV

på marknaden enligt flexibilitetssystemet. lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

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 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).

Ändringsförslag 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 - punkt 1.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.7. Utrustningstillverkaren ska förse alla 
typgodkännandemyndigheter i 
medlemsstaterna som begär det med alla 
upplysningar som 
typgodkännandemyndigheten begär för att 
bekräfta att varje motor som påstås vara 
utsläppt eller är märkt som utsläppt på 
marknaden enligt ett flexibilitetssystem 
verkligen är det.”

1.7. Utrustningstillverkaren ska förse alla 
typgodkännandemyndigheter i 
medlemsstaterna som begär det med alla 
upplysningar som 
typgodkännandemyndigheten begär för att 
verifiera att varje motor som påstås vara 
utsläppt eller är märkt som utsläppt på 
marknaden enligt ett flexibilitetssystem 
verkligen är det.”
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Or. pl


