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Muudatusettepanek 17
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi;

Or. en

Selgitus

Kohandussätete laiendamine liikurmasinate direktiivis seaks tõsiselt ohtu ELi õhukvaliteedi 
alaste eesmärkide saavutamise liikmesriikides. Ettepanek on vastuolus komisjoni enda 
retoorikaga ning EP kutsub üles looma allikale suunatumat õhukvaliteedi alast õigust. 
Olemasoleva õiguse leevendamine looks samuti väga ohtliku pretsedendi muu emissioonide 
piirväärtusi puudutava ELi õiguse jaoks.

Muudatusettepanek 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
-

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
-
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Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi 

Or. en

Muudatusettepanek 20
Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiiv 97/68/EÜ1 käsitleb väljaspool 
teid kasutatavatele liikurmasinatele 
paigaldatavate mootorite heitmeid.
Enamiku kompressioonsüütega mootorite 
tüübikinnitusmenetlustes kohaldatakse 
praegu III A etapi heitkoguste piirväärtusi, 
mis asendatakse rangemate III B etapi 
piirväärtustega. Alates 1. jaanuarist 2010 
kehtivad uued piirväärtused nimetatud 
mootorite tüübikinnitusmenetlustes ja 
alates 1. jaanuarist 2011 nende mootorile 
turule viimisel.

(1) Direktiiv 97/68/EÜ1 käsitleb väljaspool 
teid kasutatavatele liikurmasinatele 
paigaldatavate mootorite heitmeid ja 
õhusaasteainete piirväärtusi eesmärgiga 
kaitsta inimeste tervist ja keskkonda. 
Enamiku kompressioonsüütega mootorite 
tüübikinnitusmenetlustes kohaldatakse 
praegu III A etapi heitkoguste piirväärtusi, 
mis asendatakse rangemate III B etapi 
piirväärtustega. Alates 1. jaanuarist 2010 
kehtivad uued piirväärtused nimetatud 
mootorite tüübikinnitusmenetlustes ja 
alates 1. jaanuarist 2011 nende mootorile 
turule viimisel.

Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks direktiivi 97/68/EÜ artikliga 1, mis sätestab eesmärgina liikmesriikide 
heitmestandardite ja tüübikinnitusmenetluste ühtlustamise, mis on seotud väljaspool teid 
kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate mootorite heitmetega.

Muudatusettepanek 21
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiivi 97/68/EÜ läbivaatamist 
valmistatakse praegu komisjonis ette 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2004/24/EÜ artiklis 2 
sätestatud soovitustega. Kuid efektiivsuse 
tagamiseks peaksid selles direktiivis 
sätestatud meetmed jõustuma kohe, kui 
rakendub III B etapp.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiivi 97/68/EÜ järgmises 
versioonis peaks komisjon tegema 
ettepaneku uue heitkoguste piirväärtuse 
etapi – V etapi – kohta, mis tuleks viia 
kooskõlla Euro VI standardiga 
raskeveokite kohta;

Or. en

Selgitus

Oluline on kehtestada uued piirväärtused võimalikult kiiresti – direktiivi 97/68/EÜ 
läbivaatamise ajal –, et anda tööstusele uute nõuete tehniliseks rakendamiseks vajalik aeg. 
Võrreldes IV etapi väärtustega, mis on määratletud käiturmootoritele, vähendab kooskõla 
Euro VI piirväärtustega tahkete osakeste heitkoguseid veelgi, kehtestades rangemad PM-
(mass) ja PN- (arv) piirväärtused.



PE458.785v01-00 6/62 AM\857770ET.doc

ET

Muudatusettepanek 23
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) tahkete osakeste vähendamise uued 
nõuded, täpsemalt tahkete osakeste arvu 
(PN) piirväärtus tuleks kehtestada 
direktiivi 97/68/EÜ tulevase läbivaatamise 
käigus kõigi mootorite kategooriate jaoks, 
et tagada ülipeente osakeste tõhus 
vähendamine;

Or. en

Selgitus

Et ülipeened osakesed on peaaegu kaalutud, ei ole praegune PM-massipiirväärtusel põhinev 
lähenemine asjakohane ülipeente osakeste fraktsioonide heitkoguste puhul, mis on inimese 
tervisele eriti ohtlikud ja võivad olla ka olulise kliimamõjuga (eriti musta süsiniku osakeste 
puhul). Osakeste arvu (PN) piirväärtuse sisseviimine tagab parima olemasoleva tehnoloogia 
kasutuselevõtu, mille abil saab tõhusalt võidelda tahkete ainete heitkogustega.

Muudatusettepanek 24
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Arutelu heitekontrolliseadmete 
paigaldamise harmoniseeritud nõuete üle 
käib praegu ÜRO Euroopa 
majanduskomisjoni (UN/ECE) egiidi all. 
Selle põhjal peaks komisjon määratlema 
direktiivi 97/68/EÜ tulevase läbivaatamise 
käigus igakülgse lähenemisviisi, et 
edendada järelpuhastussüsteemide 
paigaldamist praegustele väljaspool teid 
kasutatavatele liikurmasinatele.



AM\857770ET.doc 7/62 PE458.785v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Praeguste masinate varustamine kaasaegsete heitekontrolliseadmetega on oluline meede 
väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sektori kui terviku keskkonnamõjude kiireks 
vähendamiseks. 

Muudatusettepanek 25
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiiv 98/24/EÜ märgib, et 
diislinõe heitkogused on vähki tekitavad. 
Tegevuste ja protsesside puhul, mille 
käigus töötajad puutuvad kokku 
diiselmootoritest väljapaisatavate 
heitkogustega, tuleb seetõttu viia 
heitkoguste hulk tehnika uusima taseme 
kohaselt miinimumini. Töötajad puutuvad 
eelkõige ehitusel pidevalt kokku 
ehitusmasinate heitega ja neid peab 
seetõttu võimalikult tõhusalt kaitsma.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab raportööri muudatusettepanekut ja seob selle ohtlike 
ainete direktiiviga, mida oleks tulnud ammu teha.

Muudatusettepanek 26
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus) 



PE458.785v01-00 8/62 AM\857770ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Kogemustele, teaduslikele tõenditele 
ja olemasolevale tehnoloogiale toetudes 
tuleks võtta järgmised uued meetmed:
a) Juba turule viidud väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate ja seadmete 
pikk kasutusaeg tingib selle, et nende 
suured heitkogused kujutavad ka veel 
tulevikus pika aja jooksul ohtu tervisele ja 
keskkonnale. Võimalikult kiiresti tuleks 
edendada liidus ühtse meetodi loomist, et 
neid masinaid täiendavalt 
rekonstrueerida.
b) Ülipeened osakesed tekivad 
põlemisprotsessi käigus kõrgetel 
temperatuuridel. Need nanoosakesed (0,1 
pm) on „kaaluta” ja neid ei arvestata 
gravimeetrilisel mõõtmisel vajalikul 
määral. Nende toksikoloogiline tähtsus 
inimeste tervisele on siiski viinud selleni, 
et liidu heite-eeskirjades sätestati 
rasketele kaubaveokitele (Euro VI 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 
595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja 
mootorite tüübikinnitust seoses 
raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavust1, artiklis 12) ning kergetele 
veokitele (Euro VI Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta 
määruses (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust seoses 
väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
(Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavust 2) tahkete osakeste 
piirväärtus ja sobiv mõõtmismeetod. Seda 
tuleks rakendada ka väljaspool teid 
kasutatavatele liikurmasinatele ja 
seadmetele.
c) Väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate ja sõidukite puhul tuleks 
perioodiliselt kontrollida, kas nende 
heitkogused vastavad ka tegelikult turule 
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lubamise ajal nimetatud väärtustele. 
Sobivate mõõtmismeetodite ja 
kontrolltsüklite juurutamine, mida 
ametiasutused saaks liikmesriikides 
rakendada lihtsalt ja detsentraliseeritult, 
annaks väga suure panuse tervisele ja 
keskkonnale.
1 ELT L 188, 18.7.2009, lk 1.
2 ELT L 171, 29.6.2007, lk 1.

Or. de

Selgitus

Keskkonnale ja tervisele on uute heitmekoguste normide rakendamise kõrval tähtis ka juba 
turule toodud masinate ja sõidukite heitmeid vähendav parendamine. Heitgaaside 
kontrollseadmete, eriti diisliosakeste filtrite täiendavat rekonstrueerimist teostatakse eelkõige 
Šveitsis ja seal on see ennast õigustanud. Rekonstrueerimise abil saab tagada isegi tahkete 
osakeste piirväärtusele vastamist.

Muudatusettepanek 27
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek III B etapile tähendab 
tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 
lahendused. Mootorite ja seadmete tootjad 
seisavad aga silmitsi tõsiste 
majandusprobleemidega.

(2) Üleminek III B etapile tähendab 
tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 
lahendused. Majanduslikult pingelise 
olukorra leevendamiseks eelkõige
mootorite ja seadmete tootjate hulgas tuleb 
võtta vajalikke meetmeid.

Or. de
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Muudatusettepanek 28
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek III B etapile tähendab 
tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 
lahendused. Mootorite ja seadmete tootjad 
seisavad aga silmitsi tõsiste 
majandusprobleemidega.

(2) III B etapi mootorite arendamine
tähendab tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 
lahendused. Peale selle tähendab nende 
mootorite paigaldamine masinatesse 
viimaste olulist modifitseerimist.
Kogu see tehniline töö tuleb läbi viia ajal, 
mil kogu tööstus seisab endiselt silmitsi 
enneolematu majanduslanguse 
tagajärgedest tulenevate tõsiste 
majandusprobleemidega.

Or. en

Selgitus

III B etapp on nii mootorite tootjate kui ja neid mootoreid paigaldavate masinatootjate jaoks 
tehniliselt kõige paljunõudvam etapp. See etapp järgneb pärast erakordse majanduslanguse 
aega, mis andis tõsise hoobi kogu tööstusele, kusjuures mõnede direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvate sektorite müük kahanes 30 kuni 70%.

Muudatusettepanek 29
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek III B etapile tähendab 
tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 

(2) Üleminek III B etapile tähendab 
tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 
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lahendused. Mootorite ja seadmete tootjad 
seisavad aga silmitsi tõsiste
majandusprobleemidega.

lahendused. Ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis ei anna põhjust 
keskkonnastandardite leevendamiseks. 
Investeeringud keskkonnasõbralikesse 
tehnoloogiatesse on tulevase 
majanduskasvu, töökohtade loomise ja 
tervishoiu edendamiseks olulised.

Or. en

Selgitus

Praeguses arutelus on komisjon öelnud, et globaalses finants- ja majanduskriisis on 
avaldanud väga sügavat negatiivset mõju väljaspool teid kasutatavaid liikurmasinaid tootvale 
tööstusele. Hoolimata raskustest, millega see tööstusharu praegu kokku puutub, tuleb taas 
rõhutada, et kriis ei ole piisav põhjus keskkonnastandardite leevendamiseks. Vastupidi, 
investeeringud rohelistesse tehnoloogiatesse on tulevase majanduskasvu ja töökohtade 
Euroopasse loomise mootor ning oluline tervishoiutegur.

Muudatusettepanek 30
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kohandamine annab seadmete 
tootjatele täiendavat aega oma masinate 
ümberehitamiseks uute mootorite 
paigaldamise jaoks.

Or. en

Selgitus

Kuigi direktiiv kehtib mootoritootjatele, mõjutab see otseselt ka neid mootoreid kasutavaid 
seadmetootjaid. Kuna direktiiv annab vaid kuupäevad mootorite turuleviimise kohta, annab 
kohandamine tootjatele rohkem aega vajalike muudatuste tegemiseks nende mootorite 
paigaldamise jaoks. Seadmetootjad peavad kohandamist ise taotlema ja jälgima. 
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Muudatusettepanek 31
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Vastavalt direktiivi 2004/26/EÜ1

artikli 2 punktile b tuleb hinnata 
täiendavate kohandusmeetmete vajadust.

(4) Vastavalt direktiivi 2004/26/EÜ2

artikli 2 punktile b tuleb hinnata 
täiendavate kohandusmeetmete vajadust 
sõltumata direktiivi 97/68/EÜ 
käimasolevast põhjalikust läbivaatamisest 
Euroopa Komisjonis.

Or. en

Selgitus

Peab olema selge, et täiendav kohandamine on vajalik kohese erivajaduse jaoks ning seda 
võimaldab direktiivi 2004/26/EÜ artikli 2 punkt b. Direktiivi 97/68/EÜ käimasolev 
läbivaatamine on teisest küljest laiema ulatusega ning selle eesmärk on hinnata ja seejärel 
muuta raamistikku tervikuna.

Muudatusettepanek 32
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Müük langes kriisi ajal oluliselt ning 
mõjutas seetõttu praeguse 
kohandustaseme tegelikku väärtust, 
eelkõige mootorikategooriate osas, mis 
peavad vastama III B etapile alates 2012. 
ja 2013. aastast.

Or. en

                                               
1 ELT L 146, 30.4.2004, lk 1.
2 ELT L 146, 30.4.2004, lk 1.
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Selgitus

III B etapp jõustub 1. jaanuaril 2012 mootoritele, mille võimsus on 56–130 kW, ning alates 1. 
jaanuarist 2013 mootoritele, mille võimsus on 37–56 kW. Et 5-aastane arvestusperiood 
hõlmab ka väga vähese müügiga aastaid, on kohanduskava alusel turule viidavate mootorite
tegelik arv oluliselt väiksem kui see oleks normaalsetes turutingimustes.

Muudatusettepanek 33
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava 
alusel turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 50 %-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas 
mootorikategoorias. Vastavalt tuleks 
kohandada ka kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite maksimaalset 
lubatud arvu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 50 %-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas 
mootorikategoorias. Vastavalt tuleks 
kohandada ka kohanduskava alusel turule 

(5) III B etapi perioodil peaks
kohanduskava alusel turule viidavate 
mootorite (v.a mootorvagunite, vedurite ja
siseveelaevade käiturite) protsent olema
50% tootja aasta turuleviimise mahust
vastavas mootorikategoorias. Vastavalt 
tuleks kohandada ka vabatahtlikku 
alternatiivi, mis sätestab kohanduskava 
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viidavate mootorite maksimaalset lubatud
arvu.

alusel turule viidavate mootorite kindla
arvu.

Or. en

Selgitus

Direktiivi algne sõnastus osutab üleminekule ühelt etapilt teisele: tegelikkuses seda perioodi 
pole, sest eelmise ja järgmise etapi vahel on järjepidevus. Kohanduskavad kehtivad 
konkreetse etapi ajal ning direktiivi sõnastust on kohandatud vastavalt sellele lähenemisele 
kõigis järgnevates muudatustes.

Muudatusettepanek 35
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 50 %-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas 
mootorikategoorias. Vastavalt tuleks 
kohandada ka kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite maksimaalset lubatud 
arvu.

(5) III B etapi perioodil peaks
kohanduskava alusel turule viidavate 
mootorite (v.a mootorvagunite ja vedurite 
käiturite) protsent olema 50% tootja aasta 
turuleviimise mahust vastavas 
mootorikategoorias. Vastavalt tuleks
kohandada ka vabatahtlikku alternatiivi, 
mis sätestab kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite kindla arvu.

Or. en

Selgitus

Direktiivi algne sõnastus osutab üleminekule ühelt etapilt teisele: tegelikkuses seda perioodi 
pole, sest eelmise ja järgmise etapi vahel on järjepidevus. Kohanduskavad kehtivad 
konkreetse etapi ajal ning direktiivi sõnastust on kohandatud vastavalt sellele lähenemisele 
kõigis järgnevates muudatustes.
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Muudatusettepanek 36
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 50 %-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas mootorikategoorias.
Vastavalt tuleks kohandada ka 
kohanduskava alusel turule viidavate 
mootorite maksimaalset lubatud arvu.

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 40%-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas mootorikategoorias.
Vastavalt tuleks kohandada ka 
kohanduskava alusel turule viidavate 
mootorite maksimaalset lubatud arvu.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on leida kompromiss Euroopa Parlamendi eri poliitiliste 
rühmade seisukohtade ja komisjoni ettepaneku vahel.

Muudatusettepanek 37
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 50 %-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas mootorikategoorias. 
Vastavalt tuleks kohandada ka 
kohanduskava alusel turule viidavate 
mootorite maksimaalset lubatud arvu.

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 50 %-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas mootorikategoorias. 
Kohanduskava alusel turule viidavate 
mootorite maksimaalne lubatud arv peaks 
vastama lisa XIII punktile 1.2.2.

Or. de
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Muudatusettepanek 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kohanduskava eeskirju tuleks 
kohandada, et need laieneksid ka 
mootorvagunite ja vedurite käitamiseks 
kasutatavatele mootoritele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 39
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kohanduskava eeskirju tuleks 
kohandada, et need laieneksid ka 
mootorvagunite ja vedurite käitamiseks 
kasutatavatele mootoritele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 40
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kohanduskava eeskirju tuleks 
kohandada, et need laieneksid ka 
mootorvagunite ja vedurite käitamiseks 

(6) Kohanduskava eeskirju tuleks 
kohandada, et need laieneksid rangelt 
piiritletud aja jooksul ka vedurite 
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kasutatavatele mootoritele. käitamiseks kasutatavatele mootoritele.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Välisõhu kvaliteedi parandamine on 
paljudes liikmesriikides tungiv vajadus, 
mis nõuab välisõhu kvaliteedi direktiiviga 
2008/50/EÜ vastavuse tagamiseks 
otsustavamat tegutsemist. Heitkoguste 
algpõhjuste, sealhulgas väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate heitkoguste 
vähenemisega tegelemine on nende 
eesmärkide saavutamiseks hädavajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Ehitusobjektidel puutuvad töötajad 
pidevalt kokku heitkogustega, eelkõige 
ülipeene kantserogeense musta süsiniku 
osakestega, mis on pärit ehitusmasinatest, 
ning neid tuleks kaitsta parima 
saadaoleva tehnoloogia abil, mille 
jõustamiseks tuleks kehtestada osakeste 
arvu kriteerium.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selle direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvaid masinaid käitavad ettevõtted 
peaksid saama abi Euroopa või 
liikmesriikide vastavatest 
toetusprogrammidest. Arvestada tuleks 
sellega, et toetuse saajatelt tuleks nõuda 
oma valdkonna parimate tehnoloogiate 
kasutamist. Toetada tuleks ainult neid 
ettevõtteid, kes kasutavad parimate 
heitmestandarditega tehnoloogiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013.

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega; meetmeid kohaldatakse
üksnes III B etapile.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013.

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega; meetmeid kohaldatakse
üksnes III B etapile.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013.

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013.

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega; meetmeid kohaldatakse
üksnes III B etapile või üksnes 3 aastat, 
kui järgnev etapp puudub.
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Or. en

Muudatusettepanek 48
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime 
tulla ajutiste raskustega. Seetõttu 
kohaldatakse neid ajutiselt III A etapilt 
III B etapile ülemineku perioodil ja nende 
kehtivusaeg lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2013.

(7) Ettenähtud meetmed kujutavad endast 
tööstusharu jaoks ajalist erandit ja ei too 
kaasa pidevat kohandamist. Seetõttu 
kohaldatakse neid ajutiselt III A etapilt 
III B etapile ülemineku perioodil ja nende 
kehtivusaeg lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2013.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013.

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013. Pärast 
seda kuupäeva ei tohiks III A etapilt III B 
etapile üleminekule enam kohandusi 
võimaldada.

Or. en

Selgitus

Et mõne mootorikategooria puhul pole IV etappi ette nähtud, on oluline määrata 
kohandusmeetmete kehtivusaeg, et tagada III B etapi rakendamine kõigi 
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mootorikategooriate/rakenduste puhul.

Muudatusettepanek 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 2 – viimane taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artiklis 2 asendatakse viimane taane 
järgmisega:
- kohandamiskava: erandimenetlus, 
millega liikmesriik võimaldab lasta turule 
piiratud koguse artiklile 10 vastavaid 
mootoreid.

Or. en

Selgitus

Praegune direktiiv ei määratle selgelt kohandamiskava, mistõttu tuleb selline määratlus kogu 
direktiivi teksti selguse huvides esitada.

Muudatusettepanek 51
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 2- viimane taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artiklis 2 asendatakse viimane taane 
järgmisega:
- kohandamiskava: erandimenetlus, 
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millega liikmesriik võimaldab lasta turule 
piiratud koguse artiklile 10 vastavaid 
mootoreid.

Or. en

Selgitus

Praegune direktiiv ei määratle selgelt kohandamiskava, mistõttu tuleb selline määratlus kogu 
direktiivi teksti selguse huvides esitada.

Muudatusettepanek 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus) 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 2 - uus taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine uus 
taane:
- mootori kategooria: mootori 
klassifikatsioon, mis hõlmab 
võimsusvahemikku, heitmete piirväärtuste 
etapi nõudeid ja mootori klassifikatsiooni 
vastavalt I lisa 1. jaotisele.

Or. en

Selgitus

Praegune direktiiv ei määratle selgelt mootori kategooriat, mistõttu tuleb selline määratlus 
kogu direktiivi teksti selguse huvides esitada.
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Muudatusettepanek 53
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus) 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 2 - uus taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine uus 
taane:
- mootori kategooria: mootori 
klassifikatsioon, mis hõlmab 
võimsusvahemikku, heitmete piirväärtuste 
etapi nõudeid ja mootori klassifikatsiooni 
vastavalt I lisa 1. jaotisele.

Or. en

Selgitus

Praegune direktiiv ei määratle selgelt mootori kategooriat, mistõttu tuleb selline määratlus 
kogu direktiivi teksti selguse huvides esitada.

Muudatusettepanek 54
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 2 - uus taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklile 2 lisatakse järgmine taane:
- „Heitgaaside kontrollseadmed tahkete 
osakeste vähendamiseks” seadmed ja 
filtrite süsteemid, mis vastavad tehnika 
uusimale tasemele ja mille 
efektiivsusnõue on vähemalt 90% tahkete 
osakeste sidumisel ja arvuline kriteerium 
on 1012 kWh.
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Or. de

Selgitus

Heitgaaside kontrollseadmeid tahkete osakeste vähendamiseks ei määratleta direktiivis 
97/68/EÜ täpselt tehnika uusima taseme kohaselt. Juba aastaid nähakse aga 
allmaakaevandamises kasutatavate (ehitus)masinate puhul ette diisliosakeste filtrisüsteemid, 
selleks et töötajaid kaitsta (vähki tekitavate diiselmootorite heitgaaside absoluutse 
minimeerimise keeld). Puudub ühtne määratlus ELi tasemel ja see tekitab ametiasutustes ja 
tootjatel tõlgendamise raskusi.

Muudatusettepanek 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 4 - lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 4 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

(6) Muul otstarbel kui siseveelaevade 
käitamiseks kasutatavaid diiselmootoreid 
võib lisaks lõigetes 1–5 sätestatule turule 
viia kohanduskava alusel vastavalt XIII 
lisas viidatud menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 4 - lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 4 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

(6) Muul otstarbel kui siseveelaevade 
käitamiseks kasutatavaid diiselmootoreid 
võib lisaks lõigetes 1–5 sätestatule turule 
viia kohanduskava alusel vastavalt XIII 
lisas viidatud menetlusele.

Or. en

(See Muudatusettepanek on Artikkel 1 - lõige 1 - punkt 1 – sissejuhatav osa)

Muudatusettepanek 57
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 4 - lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Muul otstarbel kui siseveelaevade 
käitamiseks kasutatavaid diiselmootoreid 
võib lisaks lõigetes 1–5 sätestatule turule 
viia kohanduskava alusel vastavalt XIII 
lisas viidatud menetlusele.

(6) Muul otstarbel kui mootorvagunite ja
siseveelaevade käitamiseks kasutatavaid 
diiselmootoreid võib lisaks lõigetes 1–5 
sätestatule turule viia kohanduskava alusel 
vastavalt XIII lisas viidatud menetlusele.

Or. en

Selgitus

III B etapi nõuetega vastavuses olevad mootorvagunid on juba olemas ning ka 
mootorilahendused on olemas. Mootorvagunid „laenavad“ tavaliselt mootoreid 
raskeveokitelt, mille jaoks on olemas III B lahendused. Seetõttu tuleks mootorvagunid 
kohandamiskavast välja jätta, nagu on lubatud direktiivis 2004/26/EÜ.
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Muudatusettepanek 58
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 4 - lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Muul otstarbel kui siseveelaevade 
käitamiseks kasutatavaid diiselmootoreid 
võib lisaks lõigetes 1–5 sätestatule turule 
viia kohanduskava alusel vastavalt XIII 
lisas viidatud menetlusele.

(6) Muul otstarbel kui mootorvagunite ja
siseveelaevade käitamiseks kasutatavaid 
diiselmootoreid võib lisaks lõigetes 1–5 
sätestatule turule viia kohanduskava alusel 
vastavalt XIII lisas viidatud menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 8 - lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:
(6 a) See ei puuduta liikmesriikide 
saastekontrollisüsteemide eeskirju, mis 
käsitlevad nende mootorite kasutamist 
tehnika uusima taseme kohaselt töötajate 
kaitseks ning tundlikes piirkondades, kus 
ületatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. mai 2008. aasta välisõhu 
kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks 
muutmist käsitlevas direktiivis 
2008/50/EÜ1 sätestatud heitkoguste 
piirväärtusi, kui need on õiglased saastaja 
suhtes ja eesmärgile suunatud ning ei ole 
diskrimineerivad.
1 ELT L 152, 11.6.2008, lk 1.

Or. de
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Selgitus

Tahkeid osakesi ja lämmastikdioksiidi käsitleva 2006/50/EÜ kohaldamine peab liikmesriikidel 
võimaldama sätestada meetmeid juba turule toodud, kuid väga saastavate mootorite jaoks 
eriti tundlikes piirkondades (keskkonnatsoonides). See selgitus annab vajaliku paindlikkuse ja 
on kooskõlas ühenduse õigusega. Komisjoni pädev tööstuse peadirektoraat aga eitab seda, 
kuigi sarnaseid meetmeid maanteesõidukite (sõidu- ja veoautode) kohta võetakse Euroopas 
juba ammu.

Muudatusettepanek 60
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt -a (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõige 1 jäetakse välja;

Or. en

Selgitus

Mootorite asendamise erand loob seadusesse lünga. Selline erand tuleks muuta sõltuvaks 
heitekontrolliseadmete tagantjärele paigaldamisest, kuid kuna Euroopas puudub 
harmoniseeritud raamistik, mis määratleks tagantjärele paigaldamise nõuded, tuleks see säte 
kustutada, et tagada väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate pidev parandamine.

Muudatusettepanek 61
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt -a (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõige 1 a – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõikes 1 a kustutatakse teine lõik.
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Or. en

Muudatusettepanek 62
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt -a (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõige 1 a - teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõikes 1 a kustutatakse teine lõik.

Or. en

Selgitus

Et enamikus vanemates sõidukites pole piisavalt ruumi III B etapile vastavate sama 
võimsusega mootorite paigaldamiseks, annab võimalus asendada III A etapi eelsed ja III A 
etapi mootorid vanemates sõidukites III A etapi nõuetele vastavate mootoritega tööstusele 
võimaluse liikuda III A puhtamate heitmestandardite poole, mitte säilitada saastavamad (III A 
etapi eelsed) mootorid. See parandab vanemate sõidukite heitkoguseid, väldib sõidukite 
kasutuselt kõrvaldamist enne nende normaalse eluea lõppu ning võib ennetada transpordiliigi 
vahetumist raudteetranspordilt maanteetranspordiks.

Muudatusettepanek 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 a - teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõikes 1 a kustutatakse teine lõik.

Or. en



AM\857770ET.doc 29/62 PE458.785v01-00

ET

Muudatusettepanek 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt -a
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõiked 1 b, c ja d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lisatakse lõiked 1 b, 1 c ja 1 d:
„1 b. Asendusmootor, mis paigaldatakse 
mootorvagunisse, rongikoosseisu või 
vedurisse, mis on algselt varustatud 
mootoriga, mis ei vasta III A etapi 
piirangutele või vastab ainult III A etapi 
piirangutele, peab vastama vähemalt III A 
etapis määratletud piirväärtustele. 
Sellistele mootoritele artikli 9 punktid 3 g, 
3 i ja 4 a ei kohaldu.
1 c. Liikmesriik võib järgmistel juhtudel 
siiski lubada allpool määratletud 
erandimenetluse kasutamisel selliste 
mootorite tootmist ja paigaldamist, mis ei 
vasta III A etapi nõuetele:
i) kui III A etapi nõuete rakendamine 
tekitaks olemasoleva mootorvaguni, 
rongikoosseisu või veduri vahetamisel või 
uuendamisel tõsiseid tehnilisi probleeme 
seoses rööpavahe, teljekoormuse, 
kere/šassii ehituse või mootori(te) 
mitmikkäitamise juhtsüsteemidega, 
ohustades sellega projekti majanduslikku 
elujõudu;
i i) kui pärast mootorvaguni-, 
rongikoosseisu või veduriõnnetust või 
katastroofini viivat mootoririket tekitaks 
III A etapi nõuete rakendamine olulisi 
tehnilisi raskusi, ohustades sellega 
kahjustunud mootorvaguni või veduri 
majanduslikult mõistlikku remontimist.
Nendele mootoritele artikli 9 punktid 3 g, 
3 i ja 4 a ei kohaldu.
Erandi lubamisel esitab erandit lubav 
liikmesriik kuue kuu jooksul nii 
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komisjonile kui ka teise liikmesriigi 
heakskiitvatele ametiasutustele nii 
paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul 
dokumendi, milles on ära toodud:
— erandi kordumatu viitenumber, mis on 
märgitud kõigile mootoritele, mida erand 
puudutab;
— erandi olemus, sealhulgas heitkoguste 
tasemete kirjeldus võrreldes III A 
künnistega ning alternatiivsete 
kohaldatavate sätete üksikasjad;
— üksikasjalik põhjendus erandi 
lubamise kohta, sealhulgas peamised
tehnilised probleemid koos nende 
majanduslike ja tehniliste tagajärgedega 
ning III A etapi nõuetele vastavuse 
saavutamiseks võetud meetmete kirjeldus, 
vajadusel ka muud masinapargi arendus-
ja käitusmeetmed;
— nende mootorite arv, mida erand 
puudutab;
— andmed nende mootorite tootja ning 
tüübi ja seerianumbri kohta, millele 
kohaldatakse erandit;
— andmed raudteesõidukite seeriate 
kohta, millele mootorid paigaldatakse, 
ning nende sõidukite käituspiirkonnad;
— muu teave, mis põhjendab 
eranditaotlust;
1 d. Vastavalt punktidele 1 a, 1 b ja 1 c 
turule viidud mootoritele tuleb paigaldada 
silt kirjaga „ASENDUSMOOTOR“ või 
lisada sama tekst mootori 
kasutusjuhendisse.“

Or. en

Justification

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
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the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
more, this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of 
transportation, like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is 
to improve air quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls 
and limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should 
support the derogation request.

Muudatusettepanek 65
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõiked 1 b ja c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) Lisatakse järgmised lõiked:
1 b. Asendusmootor, mis paigaldatakse 
mootorvagunisse, rongikoosseisu või 
vedurisse, mis on algselt varustatud 
mootoriga, mis ei vasta III A etapi 
piirangutele või vastab ainult III A etapi 
piirangutele, peab vastama vähemalt III A 
etapis määratletud piirväärtustele. 
Sellistele mootoritele artikli 9 punktid 3 g, 
3 i ja 4 a ei kohaldu.
1 c. Vastavalt lõigetele 1 a, 1 b ja 1 c 
turule viidud mootoritele tuleb paigaldada 
silt kirjaga „ASENDUSMOOTOR“ või 
lisada sama tekst kasutusjuhendisse.

Or. en

Selgitus

Et enamikus vanemates sõidukites pole piisavalt ruumi III B etapile vastavate sama 
võimsusega mootorite paigaldamiseks, annab võimalus asendada III A etapi eelsed ja III A 
etapi mootorid vanemates sõidukites III A etapi nõuetele vastavate mootoritega tööstusele 
võimaluse liikuda III A puhtamate heitmestandardite poole, mitte säilitada saastavamad (III A 
etapi eelsed) mootorid. See parandab vanemate sõidukite heitkoguseid, väldib sõidukite 
kasutuselt kõrvaldamist enne nende normaalse eluea lõppu ning võib ennetada transpordiliigi 
vahetumist raudteetranspordilt maanteetranspordiks.
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Muudatusettepanek 66
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt -a c (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõiked 1 d ja e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a c) Lisatakse järgmised lõiked:
„1 d. Erandi abil saavad liikmesriigid 
järgmistel juhtudel lubada selliste 
asendusmootorite tootmist ja 
paigaldamist, mis ei vasta III A etapi 
nõuetele:
i) kui III A etapi nõuete rakendamine 
tekitaks olemasoleva mootorvaguni, 
rongikoosseisu või veduri vahetamisel või 
uuendamisel tõsiseid tehnilisi probleeme 
seoses rööpavahe, teljekoormuse, 
kere/šassii ehituse või mootori(te) 
mitmikkäitamise juhtsüsteemidega, 
ohustades sellega projekti majanduslikku 
elujõudu; eeldusel, et taotlusega on 
kaasas mõjuhinnang, kus põhjendatakse 
piisavalt erandi tegemist ning mis 
tõendab, et üldine heitkoguste tase 
paraneb võrreldes algsete mootoritega.
i i) kui pärast mootorvaguni-, 
rongikoosseisu või veduriõnnetust või 
katastroofini viivat mootoririket tekitaks 
III A etapi nõuete rakendamine olulisi 
tehnilisi raskusi, ohustades sellega 
kahjustunud mootorvaguni või veduri 
kuluefektiivset remontimist. Selles lõikes 
käsitletud mootoritele artikli 9 punkt 3 g, 
3 i ja 4 a ei kohaldu. Erandi lubamisel 
esitab erandit lubav liikmesriik kuue kuu 
jooksul nii komisjonile kui ka teise 
liikmesriigi heakskiitvatele 
ametiasutustele nii paber- kui ka 
elektroonilisel kujul dokumendi, milles on 
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ära toodud:
— erandi kordumatu viitenumber, mis on 
märgitud kõigile mootoritele, mida erand 
puudutab;
— erandi olemus, sealhulgas heitkoguste 
tasemete kirjeldus võrreldes III A 
künnistega ning alternatiivsete 
kohaldatavate sätete üksikasjad;
— üksikasjalik põhjendus erandi 
lubamise kohta, sealhulgas peamised 
tehnilised probleemid koos nende 
majanduslike ja tehniliste tagajärgedega 
ning III A etapi nõuetele vastavuse 
saavutamiseks võetud meetmete kirjeldus, 
vajadusel ka muud masinapargi arendus-
ja käitusmeetmed;
— nende mootorite arv, mida erand 
puudutab,
— andmed nende mootorite tootja ning 
tüübi ja seerianumbri kohta, millele 
kohaldatakse erandit;
— andmed raudteesõidukite seeriate 
kohta, millele mootorid paigaldatakse, 
ning nende sõidukite käituspiirkonnad;
— muu teave, mis põhjendab 
eranditaotlust;
1 e. Vastavalt lõigetele 1 a, 1 b ja 1 c 
turule viidud mootoritele tuleb paigaldada 
silt kirjaga „ASENDUSMOOTOR“ või 
lisada sama tekst kasutusjuhendisse.“

Or. en

Justification

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications
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Muudatusettepanek 67
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõiked 1 b ja c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) Lisatakse järgmised lõiked:
„1 b. Asendusmootor, mis paigaldatakse 
mootorvagunisse, rongikoosseisu või 
vedurisse, mis on algselt varustatud 
mootoriga, mis ei vasta III A etapi 
piirangutele või vastab ainult III A etapi 
piirangutele, peab vastama vähemalt III A 
etapis määratletud piirväärtustele. 
Sellistele mootoritele artikli 9 punktid 3 g,
3 i ja 4 a ei kohaldu.
1 c. Vastavalt lõigetele 1 a, 1 b ja 1 c 
turule viidud mootoritele tuleb paigaldada 
silt kirjaga „ASENDUSMOOTOR“ või 
lisada sama tekst kasutusjuhendisse.“

Or. en

Selgitus

Et enamikus vanemates sõidukites pole piisavalt ruumi III B etapile vastavate sama 
võimsusega mootorite paigaldamiseks, annab võimalus asendada III A etapi eelsed ja III A 
etapi mootorid vanemates sõidukites III A etapi nõuetele vastavate mootoritega tööstusele 
võimaluse liikuda III A puhtamate heitmestandardite poole, mitte säilitada saastavamad (III A 
etapi eelsed) mootorid. See parandab vanemate sõidukite heitkoguseid, väldib sõidukite 
kasutuselt kõrvaldamist enne nende normaalse eluea lõppu ning võib ennetada transpordiliigi 
vahetumist raudteetranspordilt maanteetranspordi vastu.

Muudatusettepanek 68
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt -a c (uus)
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Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõiked 1 d ja 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a c) lisatakse järgmised lõigud:
„1 d. Erandina võivad liikmesriigid 
lubada toota ja paigaldada III A etapi 
nõuetele mittevastavaid asendusmootoreid 
järgmistel juhtudel:
i) olemasoleva mootorvaguni, 
rongikoosseisu või veduri uuendamiseks 
või ümberehitamiseks, kui III A etapi 
nõuete rakendamine suurendaks olulisi 
tehnilisi probleeme seoses gabariitide, 
teljekoormuse, kere/šassii ehituse või 
mootori(te) mitmesuguste 
kontrollisüsteemidega ja kokkuvõttes 
seaks kahtluse alla projekti majandusliku 
põhjendatuse, tingimusel, et taotlusele on 
lisatud mõjuhinnang, milles erandi 
tegemist piisavalt põhjendatakse ja 
tõendatakse, et originaalmootoritega 
võrreldes parendatakse üldiste heitkoguste 
taset.
i i) kui pärast mootorvaguni, 
rongikoosseisu või veduriga juhtunud 
õnnetust või tema mootori(te) 
katastroofini viiva rikke korral 
suurendaks etapi III A nõuete 
rakendamine olulisi tehnilisi probleeme ja 
lõpptulemusena seaks kahtluse alla 
purunenud mootorvaguni, rongikoosseisu 
või veduri kuluefektiivse parandamise.
Selliste mootorite suhtes artikli 9 lõikeid 3 
g, 3 i ja 4 a ei kohaldata.
Erandi lubamise korral peab erandit 
lubav liikmesriik kuue kuu jooksul 
esitama komisjonile ja teiste liikmesriikide 
tüübikinnitusasutustele paberkandjal 
ning elektroonilisel kujul dokumendi, 
milles on kirjas:
— erandi kordumatu viitenumber, mis on 
välja toodud iga konkreetse mootori 
juurde lisatud märgistusel;
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— erandi laad, kaasa arvatud heitmete 
tasemete kirjeldus võrrelduna III A etapi 
alampiiride ja kohaldatavate sätete muude 
üksikasjadega;
— erandi lubamise täpne põhjendus, 
kaasa arvatud peamised tehnilised 
probleemid koos nende majanduslike ja 
ökoloogiliste tagajärgedega, samuti 
kirjeldused konstrueerimismeetmete 
kohta, mis on võetud III A etapi nõuetele 
vastamiseks, vajadusel ka teiste 
arengusuundade ning tööülesannete 
kohta;
— erandiks olevate mootorite arv;
— tootjate andmed ja erandiks olevate 
mootorite tüübid ning seerianumbrid;
— üksikasjad nende raudteesõidukite 
seeriate kohta, millele mootorid 
paigaldatakse, samuti nende 
tööpiirkondade kohta;
— kõik muud erandi vajadust põhjendada 
aitavad asjaolud
1 e. Lõigetes 1 a, 1 b ja 1 c sätestatud 
tingimustele vastava mootori turule 
laskmisel tuleb selle märgistusele või 
omaniku käsiraamatusse lisada tekst 
,,ASENDUSMOOTOR“.

Or. en

Selgitus

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.

Muudatusettepanek 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
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Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 - alapunkt a
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 - lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii, iv ja v määratletud 
mootoreid kohanduskava alusel turule viia 
vastavalt XIII lisa sätetele.

(7) Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii, iv ja v määratletud 
mootoreid kohanduskava alusel turule viia 
vastavalt XIII lisa sätetele. Sellest 
toimingust on välja arvatud I lisa 1. jao A 
alapunktis iii määratletud 
sädesüütemootorid ja siseveelaevade 
käitamiseks kasutatavad mootorid.
Kohanduskava käivitatakse siis, kui 
mootorite turuleviimine muutub mis tahes 
etapis kohustuslikuks, ja kohanduskava 
kehtib antud etapi jooksul, kuid mitte 
rohkem kui kolm aastat. Mootoritele 
antakse konkreetsele etapile vastav 
tüübikinnitus kohe enne arutluse all 
olevat etappi.

Or. en

Selgitus

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.



PE458.785v01-00 38/62 AM\857770ET.doc

ET

Muudatusettepanek 70
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii, iv ja v määratletud 
mootoreid kohanduskava alusel turule viia 
vastavalt XIII lisa sätetele.

(7) Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii, iv ja v määratletud 
mootoreid kohanduskava alusel turule viia 
vastavalt XIII lisa sätetele. Sellest 
toimingust on välja arvatud I lisa 1. jao A 
alapunktis iii määratletud 
sädesüütemootorid ja siseveelaevade 
käitamiseks kasutatavad mootorid.
Kohanduskava käivitatakse siis, kui 
mootorite turuleviimine muutub mis tahes 
etapis kohustuslikuks, ja kohanduskava 
kehtib antud etapi jooksul, kuid mitte 
rohkem kui kolm aastat. Mootoritele 
antakse konkreetsele etapile vastav 
tüübikinnitus kohe enne arutluse all 
olevat etappi.

Or. en

Selgitus

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.
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Muudatusettepanek 71
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii, iv ja v määratletud 
mootoreid kohanduskava alusel turule viia 
vastavalt XIII lisa sätetele.

(7) Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii ja v määratletud 
mootoreid kohanduskava alusel turule viia 
vastavalt XIII lisa sätetele.

Mootoreid võib turule viia kohanduskava 
alusel alates antud etapi kohaldamise 
alguskuupäevast kuni etapi lõpuni, kuid 
mitte rohkem kui kolme aasta jooksul 
alates etapi algusest. Mootoritele antakse 
konkreetsele etapile vastav tüübikinnitus 
kohe enne arutluse all olevat etappi. 

Or. en

Muudatusettepanek 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 8: välja jäetud
„(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 
sätetega kohaldatakse kohanduskava 
üksnes III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja selle kehtivusaeg 
lõpeb 31. detsembril 2013.”

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 8: välja jäetud
„(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 
sätetega kohaldatakse kohanduskava 
üksnes III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja selle kehtivusaeg 
lõpeb 31. detsembril 2013.”

Or. en

Muudatusettepanek 74
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 8: välja jäetud
„(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 
sätetega kohaldatakse kohanduskava 
üksnes III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja selle kehtivusaeg 
lõpeb 31. detsembril 2013.”

Or. en

Muudatusettepanek 75
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
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Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil ja 
selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 
2013.

(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil ja 
selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 
2013.

(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil ja 
selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 
2013. Pärast seda kuupäeva ei kohaldata 
III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil täiendavaid kohandusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Kuna mõnede mootorikategooriate puhul ei ole sisse viidud IV etappi, siis on oluline 
kohandusmeetmete tähtajast kinni pidada, et tagada III B etapi nõuetekohane rakendamine 
kõigi mootorikategooriate ja rakenduste suhtes.
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Muudatusettepanek 77
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikkel 13 sõnastatakse järgmiselt:
Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 
asutuslepingu järgimisest tulenevat 
liikmesriikide õigust sätestada selliseid 
nõudeid, mida liikmesriigid loevad 
vajalikuks käesoleva direktiiviga 
reguleeritavaid masinaid kasutavate 
töötajate ohutuse tagamiseks ja mis 
vastavad tehnika uusimale tasemele.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek kõrvaldab kehtiva artikli 13 liialdava sõnastuse ja viib direktiivi 
97/68/EÜ heitmekoguste tehnilised küsimused vastavusse direktiiviga 98/24/EÜ (ohtlike 
ainete direktiiv). See on ka vajalik, sest tootjad ähvardavad tahkete osakeste filtrite 
paigaldamist väljaspool teid kasutatavatele masinatele ja sõidukitele CE-märgistuse ja 
tagatiste tühistamisega. Muudatusettepanek täiendab ka direktiivi 97/68/EÜ lisa 4.1.

Muudatusettepanek 78
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b
Komisjonis on hetkel ettevalmistamisel 
direktiivi 97/68/EÜ (väljaspool teid 
kasutatavatele liikurmasinatele 
paigaldatavate sisepõlemismootorite 
heitgaaside ja tahkete heitmete kohta) 
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muutmine, mis tähendab, et 2012. aasta 
alguses on oodata kõnealuse direktiivi 
põhjalikumat läbivaatamist. Seega on 
mõistlik käsitleda direktiiviga seotud 
küsimusi laiemalt, selle asemel et 
nõustuda võimaliku killustatud õigusakti 
vastuvõtmisega, mis võiks olla kahjulik. 
Komisjoni jaoks oleks soovitatav esitada 
kavandatav põhjalik läbivaatamine 
võimalikult kiiresti.

Or. en

Selgitus

Komisjon esitas oma ettepaneku KOM(2010)362 direktiivi 97/68/EÜ muutmise kohta 
suhteliselt hilises etapis, kuna meetmed, mida komisjon soovib muuta, jõustusid juba 1. 
jaanuarist 2011. Kuna komisjoni ettepanekuga kaasneb eelkõige oht luua soovimatu 
pretsedent, millega nõrgendatakse keskkonnakaitsealaseid õigusakte ja kokkulepitud 
standardeid, ning kuna direktiivi 97/68/EÜ täies mahus läbivaatamine on juba 
ettevalmistamisel, tuleks ja saaks küsimusi lahendada laiaulatuslikumal viisil.

Muudatusettepanek 79
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 c
Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja Euroopa Liidu 
Nõukogule aruande vedurite arendamisel 
tehtud edusammude kohta vastavalt Euro 
III b nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa – sissejuhatav osa
Direktiiv 97/68/EÜ
-

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XIII lisa 1. jagu asendatakse järgmisega: XIII lisa asendatakse järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 81
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa – sissejuhatav osa
Direktiiv 97/68/EÜ
-

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XIII lisa 1. jagu asendatakse järgmisega: XIII lisa asendatakse järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – 1. jagu - punkt 1.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Välja arvatud III A etapilt III B 
etapile ülemineku periood, peab lõpptootja 
taotlema mis tahes tüübikinnitusasutuselt 
luba, et osta kohanduskava alusel
punktides 1.1.1 ja 1.1.2 nimetatud
kogustes oma mootoritarnijatelt 

1.1. Välja arvatud vedurite käitamiseks 
kasutatavad mootorid, peab lõpptootja 
taotlema mis tahes tüübikinnitusasutuselt 
luba, et lõpptootja mootoritootjad saaksid 
turule viia mootoreid, mida kasutab vaid 
lõpptootja. Välja arvatud III B etapp, ei 
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mootoreid, mis ei vasta sel ajahetkel 
kehtivatele, vaid vahetult eelneva etapi 
heitkoguste piirväärtustele.

ületa mootorite kogused punktides 1.1.1 ja 
1.1.2 nimetatud koguseid.

Or. en

Selgitus

Nõue, et kohanduskava alusel turule viidud mootoritele antakse tüübikinnitus eelmises etapis, 
on viidud artikli 10 lõikesse 7.

Muudatusettepanek 83
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Välja arvatud III A etapilt III B 
etapile ülemineku periood, peab lõpptootja 
taotlema mis tahes tüübikinnitusasutuselt 
luba, et osta kohanduskava alusel
punktides 1.1.1 ja 1.1.2 nimetatud
kogustes oma mootoritarnijatelt 
mootoreid, mis ei vasta sel ajahetkel 
kehtivatele, vaid vahetult eelneva etapi 
heitkoguste piirväärtustele.

1.1. Ilma et see piiraks punkti 1.2 
kohaldamist, peab lõpptootja, välja 
arvatud vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite korral, taotlema mis tahes 
tüübikinnitusasutuselt luba, et lõpptootja 
mootoritootjad saaksid turule viia 
mootoreid, mida kasutab vaid lõpptootja.
Välja arvatud III B etapp, ei ületa 
mootorite kogused punktides 1.1.1 ja 1.1.2 
nimetatud koguseid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.1.1.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 20% kõnealuse 
kategooria mootoritega varustatud 
seadmete aastasest müügimahust
asjaomase lõpptootja puhul (arvutatud 
viimase viie aasta keskmise müügi põhjal 
ELi turul). Kui lõpptootja on müünud oma 
tooteid ELis vähem kui 5 aastat, 
arvutatakse tema keskmine müügimaht
selle ajavahemiku põhjal, mil ta oma 
tooteid ELis on turustanud.

1.1.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 20 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest turule viidud 
müügikogusest asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Juhul kui 
lõpptootja on viinud oma tooteid ELis 
turule vähem kui viis aastat, arvutatakse 
tema keskmine müügikogus selle 
ajavahemiku põhjal, mil ta oma tooteid 
ELis turule viinud on.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.1.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 20% kõnealuse 
kategooria mootoritega varustatud 
seadmete aastasest müügimahust
asjaomase lõpptootja puhul (arvutatud 
viimase viie aasta keskmise müügi põhjal 
ELi turul). Kui lõpptootja on müünud oma 
tooteid ELis vähem kui 5 aastat, 
arvutatakse tema keskmine müügimaht
selle ajavahemiku põhjal, mil ta oma 
tooteid ELis on turustanud.

1.1.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 20 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest turule viidud 
müügikogusest asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Juhul kui 
lõpptootja on viinud oma tooteid ELis 
turule vähem kui viis aastat, arvutatakse 
tema keskmine müügikogus selle 
ajavahemiku põhjal, mil ta oma tooteid 
ELis turule viinud on.

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.1.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.1.1 sätestatule võib lõpptootja (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
kindla arvu mootoreid. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

1.1.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.1.1 sätestatule võib lõpptootja (välja 
arvatud mootorvagunite käitamiseks 
kasutavate mootorite puhul) taotleda luba, 
et lõpptootja mootoritootjad saaksid 
kohanduskava alusel turule viia kindla arvu 
mootoreid, mida kasutab vaid lõpptootja.
Üheski mootorikategoorias ei tohi 
mootorite arv ületada järgmisi väärtusi:

Or. en

Muudatusettepanek 87
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EC
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.1.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.1.1 sätestatule võib lõpptootja (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
kindla arvu mootoreid. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

1.1.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.1.1 sätestatule võib lõpptootja (välja 
arvatud mootorvagunite käitamiseks 
kasutavate mootorite puhul) taotleda luba, 
et lõpptootja mootoritootjad saaksid 
kohanduskava alusel turule viia kindla arvu 
mootoreid, mida kasutab vaid lõpptootja.
Üheski mootorikategoorias ei tohi 
mootorite arv ületada järgmisi väärtusi:

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.1.2. - tabel - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mootori kategooria Mootori võimsus

Or. en

Muudatusettepanek 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil peab lõpptootja taotlema (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite 
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
mis tahes tüübikinnitusasutuselt luba, et 
osta kohanduskava alusel punktides 1.2.1 
ja 1.2.2 nimetatud kogustes oma 
mootoritarnijatelt mootoreid, mis ei vasta 
sel ajahetkel kehtivatele, vaid vahetult 
eelneva etapi piirväärtustele.

1.2. Ilma et see piiraks punkti 1.1 
kohaldamist, peab lõpptootja III B etapi 
jooksul, kuid mitte rohkem kui kolme 
aasta jooksul selle etapi kohaldamise 
algusest (välja arvatud mootorvagunite ja 
vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul) taotlema mis tahes 
tüübikinnitusasutuselt luba, et lõpptootja 
mootoritootjad saaksid viia turule 
mootoreid, mida kasutab vaid lõpptootja.
Mootorite kogused ei ületa punktides 1.1.1 
ja 1.1.2 nimetatud koguseid.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
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Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil peab lõpptootja taotlema (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite 
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
mis tahes tüübikinnitusasutuselt luba, et 
osta kohanduskava alusel punktides 1.2.1 
ja 1.2.2 nimetatud kogustes oma 
mootoritarnijatelt mootoreid, mis ei vasta 
sel ajahetkel kehtivatele, vaid vahetult 
eelneva etapi piirväärtustele.

1.2. III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil peab lõpptootja taotlema (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite 
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
mis tahes tüübikinnitusasutuselt luba, et 
osta kohanduskava alusel kas punktis 1.2.1 
või punktis 1.2.2 nimetatud kogustes oma 
mootoritarnijatelt mootoreid, mis ei vasta 
sel ajahetkel kehtivatele, vaid vahetult 
eelneva etapi piirväärtustele.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil peab lõpptootja taotlema (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite 
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
mis tahes tüübikinnitusasutuselt luba, et 
osta kohanduskava alusel punktides 1.2.1 
ja 1.2.2 nimetatud kogustes oma 
mootoritarnijatelt mootoreid, mis ei vasta 
sel ajahetkel kehtivatele, vaid vahetult 
eelneva etapi piirväärtustele.

1.2. III B etapi jooksul peab lõpptootja 
taotlema (välja arvatud mootorvagunite ja 
vedurite käitamiseks kasutavate mootorite 
puhul) mis tahes tüübikinnitusasutuselt 
luba, et lõpptootja mootoritootjad saaksid 
turule viia mootoreid, mida kasutab vaid 
lõpptootja. Mootorite kogused ei ületa
punktides 1.2.1 ja 1.2.2 nimetatud
koguseid. Kõnealused mootorid vastavad 
artikli 10 lõike 7 nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest 
müügimahust asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Kui lõpptootja on 
müünud oma tooteid ELis vähem kui 5
aastat, arvutatakse tema keskmine 
müügimaht selle ajavahemiku põhjal, mil 
ta oma tooteid ELis on turustanud.

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest turule viidud 
müügikogusest asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Juhul kui 
lõpptootja on viinud oma tooteid ELis 
turule vähem kui viis aastat, arvutatakse 
tema keskmine müügikogus selle 
ajavahemiku põhjal, mil ta oma tooteid 
ELis turule viinud on.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa 
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest 
müügimahust asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Kui lõpptootja on 
müünud oma tooteid ELis vähem kui 5

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest turule viidud 
müügikogusest asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Juhul kui 
lõpptootja on viinud oma tooteid ELis 
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aastat, arvutatakse tema keskmine 
müügimaht selle ajavahemiku põhjal, mil 
ta oma tooteid ELis on turustanud.

turule vähem kui viis aastat, arvutatakse 
tema keskmine müügikogus selle 
ajavahemiku põhjal, mil ta oma tooteid 
ELis turule viinud on.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa 
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu – punkt 1.2.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest 
müügimahust asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Kui lõpptootja on 
müünud oma tooteid ELis vähem kui 5 
aastat, arvutatakse tema keskmine 
müügimaht selle ajavahemiku põhjal, mil 
ta oma tooteid ELis on turustanud.

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 40% kõnealuse 
kategooria mootoritega varustatud 
seadmete aastasest müügimahust 
asjaomase lõpptootja puhul (arvutatud 
viimase viie aasta keskmise müügi põhjal 
ELi turul). Kui lõpptootja on müünud oma 
tooteid ELis vähem kui 5 aastat, 
arvutatakse tema keskmine müügimaht 
selle ajavahemiku põhjal, mil ta oma 
tooteid ELis on turustanud.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi Euroopa Parlamendi 
poliitiliste fraktsioonide seisukohtade ja komisjoni ettepaneku vahel.

Muudatusettepanek 95
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa 
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Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest 
müügimahust asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Kui lõpptootja on 
müünud oma tooteid ELis vähem kui 5 
aastat, arvutatakse tema keskmine 
müügimaht selle ajavahemiku põhjal, mil 
ta oma tooteid ELis on turustanud.

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 20% kõnealuse 
kategooria mootoritega varustatud 
seadmete aastasest müügimahust 
asjaomase lõpptootja puhul (arvutatud 
viimase viie aasta keskmise müügi põhjal 
ELi turul). Kui lõpptootja on müünud oma 
tooteid ELis vähem kui 5 aastat, 
arvutatakse tema keskmine müügimaht 
selle ajavahemiku põhjal, mil ta oma 
tooteid ELis on turustanud.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa 
Direktiiv 97/68/EC
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.2.1 sätestatule võib lõpptootja taotleda 
luba, et tema mootoritarnijad saaksid 
kohanduskava alusel turule viia kindla 
arvu mootoreid. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.2.1 sätestatule võib lõpptootja taotleda 
luba, et lõpptootja mootoritootjad saaksid 
turule viia kindla arvu mootoreid, mida 
kasutab vaid lõpptootja. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.2.1 sätestatule võib lõpptootja taotleda 
luba, et tema mootoritarnijad saaksid 
kohanduskava alusel turule viia kindla 
arvu mootoreid. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
1.2.1 sätestatule võib lõpptootja taotleda 
luba, et lõpptootja mootoritootjad saaksid 
turule viia kindla arvu mootoreid, mida 
kasutab vaid lõpptootja. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

Or. en

Muudatusettepanek 98
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.2.2. - tabel - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mootori kategooria Mootori võimsus

Or. en

Muudatusettepanek 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.3.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. Mootorvagunite käitamiseks 
kasutatavate mootorite puhul 
kohaldatakse punktis 1.1.1 määratletud 
kohanduskava alates III A etapilt III b 
etapile ülemineku perioodi algusest. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda nõuet on XIII lisa punktis 1.1.1 juba mainitud.

Muudatusettepanek 100
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt 
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu – punkt 1.3.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. Mootorvagunite käitamiseks 
kasutatavate mootorite puhul 
kohaldatakse punktis 1.1.1 määratletud 
kohanduskava alates III A etapilt III b 
etapile ülemineku perioodi algusest. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda nõuet on XIII lisa punktis 1.1 juba mainitud.
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Muudatusettepanek 101
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.3.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. Mootorvagunite käitamiseks 
kasutatavate mootorite puhul 
kohaldatakse punktis 1.1.1 määratletud 
kohanduskava alates III A etapilt III b 
etapile ülemineku perioodi algusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil
taotleda luba, et tema mootoritarnijad
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja taotleda 
luba, et lõpptootja mootoritootjad saaksid
turule viia maksimaalselt 12 mootorit, 
mida kasutab vaid lõpptootja.

Or. en

Amendment 103
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
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Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil
taotleda luba, et tema mootoritarnijad
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja taotleda 
luba, et lõpptootja mootoritootjad saaksid 
turule viia maksimaalselt 12 mootorit, 
mida kasutab vaid lõpptootja.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EC
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 10 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit. Samuti võib 
lõpptootja taotleda luba, et tema 
mootoritarnijad saaksid täiendavalt turule 
viia maksimaalselt 10 mootorit, mis 
paigaldatakse veduritele, mis vastavad 
GERT 8073 teise väljaande ehitiste 
gabariitide nõuetele, nagu on sätestatud 
direktiivi 2008/57/EÜ artikli 17 lõikes 3 
ära toodud siseriiklikes tehnilistes 
eeskirjades.

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EC
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 20 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit. Samuti võib 
lõpptootja taotleda luba, et tema 
mootoritarnijad saaksid täiendavalt turule 
viia maksimaalselt 20 mootorit, mis 
paigaldatakse veduritele, mis vastavad 
GERT 8073 teise väljaande ehitiste 
gabariitide nõuetele, nagu on sätestatud 
direktiivi 2008/57/EÜ artikli 17 lõikes 3 
ära toodud siseriiklikes tehnilistes 
eeskirjades, ja millel on Ühendkuningriigi 
siseriiklikus raudteevõrgus kasutamist 
lubav ohutussertifikaat või mis võivad 
sellise sertifikaadi omandada.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
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saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 20 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit. Samuti võib 
lõpptootja taotleda luba, et tema 
mootoritarnijad saaksid täiendavalt turule 
viia maksimaalselt 20 mootorit, mis 
paigaldatakse veduritele, mis vastavad 
GERT 8073 teise väljaande ehitiste 
gabariitide nõuetele, nagu on sätestatud 
direktiivi 2008/57/EÜ artikli 17 lõikes 3 
ära toodud siseriiklikes tehnilistes 
eeskirjades.

Or. en

Selgitus

Veduritele ei saa paigaldada III B etapi mootoreid. Väiksemate vedurite korral on tegemist 
veelgi suuremate tehniliste probleemidega ja seetõttu tuleb nende suhtes rakendada 
täiendavaid kohandusmeetmeid.

Muudatusettepanek 107
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EC
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 20 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit. Samuti võib 
lõpptootja taotleda luba, et tema 
mootoritarnijad saaksid täiendavalt turule 
viia maksimaalselt 10 mootorit, mis 
paigaldatakse veduritele, mis vastavad 
GERT 8073 teise väljaande ehitiste 
gabariitide nõuetele, nagu on sätestatud 
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direktiivi 2008/57/EÜ artikli 17 lõikes 3 
ära toodud siseriiklikes tehnilistes 
eeskirjades.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
Lisa XIII – jagu 1 - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 25 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

Or. de

Muudatusettepanek 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EC
XIII lisa – jagu 1 - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 40 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.
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Or. es

Selgitus

Vedurite projekteerimiseks on tehtud mahukaid investeeringuid, mis vajavad aega 
tehnoloogia valmisolekuks. Kuna raudteetranspordist tulenev heide on oluliselt väiksem kui 
muudest transpordiliikidest tulenev, on soovitatav suurendada etappidevahelisel perioodil 
turule viidavate mootorite maksimaalset lubatud arvu, et mitte piirata olemasolevat 
pakkumist, mis mõjutaks soovimatult raudtee arengut, ega vaba konkurentsi.

Muudatusettepanek 110
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4. Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 8 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit, juhul kui tehnilised 
põhjused ei võimalda III B etapi 
piirväärtusi täita.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.5. – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. Lõpptootja lisab tüübikinnitusasutusele 
esitatavale taotlusele järgmise teabe:

1.5. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 112
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa– 1. jagu - punkt 1.5. sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. Lõpptootja lisab tüübikinnitusasutusele 
esitatavale taotlusele järgmise teabe:

1.5. (Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. en

Muudatusettepanek 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa- 2. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. MOOTORI TOOTJA TEGEVUS
2.1. Mootori tootja võib viia 
kohanduskava alusel turule mootoreid, 
mille turule viimiseks on antud luba
vastavalt käesoleva lisa 1. ja 3. jaole. 
2.2. Mootori tootja märgistab sellised 
mootorid järgmiselt : „Kohanduskava 
alusel turule viidud mootor“, mis vastab 
I lisa 3. jaotise nõuetele. 
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Or. en

Muudatusettepanek 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
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3. TÜÜBIKINNITUSASUTUSE 
TEGEVUS
3.1. Tüübikinnitusasutus hindab 
kohanduskava taotluse sisu ja lisatud 
dokumente. Nemad teavitavad 
lõpptootjat oma otsusest selle kohta, kas 
anda taotletavale kohanduskavale luba 
või mitte.
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