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Tarkistus 17
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen;

Or. en

Perustelu

Liikkuvia työkoneita koskevan direktiivin joustavuussäännösten laajentaminen vaarantaisi 
vakavasti EU:n ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisen jäsenvaltioissa. Ehdotus on komission 
oman retoriikan vastainen, ja Euroopan parlamentti vaatii enemmän lähteeseen liittyvää 
ilmanlaatulainsäädäntöä. Olemassa olevien säädösten lieventäminen olisi myös erittäin 
vaarallinen ennakkotapaus muille päästörajoja koskeville EU:n säädöksille.

Tarkistus 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 19
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
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ehdotuksen; 

Or. en

Tarkistus 20
Bairbre de Brún

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Direktiivi 97/68/EY9 käsittelee 
liikkuviin työkoneisiin asennettavien 
moottoreiden pakokaasupäästöjä. 
Useimpien puristussytytysmoottoreiden 
tyyppihyväksyntään nykyisin sovellettavat 
vaiheen III A päästörajat korvataan 
tiukemmilla vaiheen III B rajoilla. Uusia 
rajoja sovelletaan kyseisten moottoreiden 
tyyppihyväksyntään 1 päivästä tammikuuta 
2010 ja markkinoille saattamiseen 
1 päivästä tammikuuta 2011.

(1) Direktiivi 97/68/EY9 käsittelee 
liikkuviin työkoneisiin asennettavien 
moottoreiden pakokaasupäästöjä ja ilmaa 
pilaavien päästöjen päästörajoja ja 
samalla suojelee ihmisten terveyttä ja 
ympäristöä. Useimpien 
puristussytytysmoottoreiden 
tyyppihyväksyntään nykyisin sovellettavat 
vaiheen III A päästörajat korvataan 
tiukemmilla vaiheen III B rajoilla. Uusia 
rajoja sovelletaan kyseisten moottoreiden 
tyyppihyväksyntään 1 päivästä tammikuuta 
2010 ja markkinoille saattamiseen 
1 päivästä tammikuuta 2011.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistaminen direktiivin 97/68/EY kanssa, jonka tarkoituksena on liikkuviin 
työkoneisiin asennettavien moottorien päästöstandardeja ja tyyppihyväksyntämenettelyjä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen, myötävaikuttaminen 
sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja samalla ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojeleminen.

Tarkistus 21
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissiossa valmistellaan 
parhaillaan direktiivin 97/68/EY 
tarkistamista Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/24/EY 
2 artiklassa säädettyjen suositusten 
mukaisesti. Tämän direktiivin tehokkuus 
edellyttää kuitenkin direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden saattamista 
voimaan heti vaiheeseen III B siirtymisen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 22
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komission tulisi direktiivin 97/68/EY 
seuraavan tarkistuksen yhteydessä 
ehdottaa uuden päästövaiheen eli 
vaiheen V perustamista; vaihe tulisi 
mukauttaa raskaita ajoneuvoja koskeviin 
Euro VI -normien vaatimuksiin.

Or. en

Perustelu

Uusien raja-arvojen määrittäminen mahdollisimman pian direktiivin 97/68/EY tarkistuksen 
kautta on tärkeää, jotta toimiala ehtii valmistautua uusien vaatimusten tekniseen 
toteutukseen. Verrattuna vaiheen IV arvoihin, jotka on jo määritelty käyttövoimana 
käytettäville moottoreille, mukauttaminen Euro VI -raja-arvoihin vähentää hiukkaspäästöjä 
entisestään, kun käyttöön otetaan tiukemmat hiukkasten massaa ja lukumäärää koskevat 
rajat.
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Tarkistus 23
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Direktiivin 97/68/EY tulevassa 
tarkistuksessa tulisi ottaa käyttöön uudet 
hiukkaspitoisuuden vähentämiseen 
tähtäävät vaatimukset eli hiukkasten 
määrään perustuvat raja-arvot kaikille 
moottoriluokille, jotta voidaan varmistaa 
mikrohiukkasten tehokas vähentäminen.

Or. en

Perustelu

Koska mikrohiukkaset ovat lähes painottomia, nykyiset hiukkasten massaan perustuvat raja-
arvot eivät rajoita hiukkasten mikrokokoisen osuuden päästöjä riittävästi. Mikrohiukkaset 
ovat erityisen vaarallisia ihmisten terveydelle, ja niillä voi olla myös merkittävä vaikutus 
ilmastoon (tämä koskee etenkin mustia hiilihiukkasia). Hiukkasten määrään perustuvan raja-
arvon ottaminen käyttöön takaa parhaan käytettävissä olevan teknologian nopean 
käyttöönoton, mikä vähentää tehokkaasti hiukkaspäästöjä.

Tarkistus 24
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Yhdistyneiden Kansakuntien 
Euroopan talouskomission tuella käydään 
paraikaa keskusteluja jälkikäteen 
asennettavien päästöjenrajoituslaitteiden 
yhdenmukaistetuista vaatimuksista. 
Komission tulisi niiden perusteella 
määritellä direktiivin 97/68/EY tulevassa 
tarkistuksessa kattava lähestymistapa 
olemassa oleviin liikkuviin työkoneisiin 
jälkikäteen asennettavien 
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jälkikäsittelyjärjestelmien edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Nykyaikaisten päästöjenrajoituslaitteiden asentaminen jälkikäteen olemassa oleviin koneisiin 
on tärkeä toimenpide, jonka avulla voidaan vähentää nopeasti liikkuvien työkoneiden 
ympäristövaikutuksia kokonaisuutena.

Tarkistus 25
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Direktiivissä 98/24/EY todetaan, että 
dieselnokipäästöt aiheuttavat syöpää. 
Toimiin ja menettelyihin, joissa 
työntekijät altistuvat 
dieselmoottoripäästöille, sovelletaan siksi 
tekniikan tason mukaista 
minimointivelvollisuutta. Erityisesti 
rakennustyömailla työntekijät altistuvat 
jatkuvasti rakennuskoneiden päästöille ja 
heitä on siksi suojeltava mahdollisimman 
tehokkaasti.

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään esittelijän ehdotusta ja lisätään – kauan puuttunut –
viittaus kemiallisiin tekijöihin liittyvistä riskeistä annettuun direktiiviin.

Tarkistus 26
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 b) Kokemusten, tieteellisen tietämyksen 
ja käytettävissä olevan tekniikan 
perusteella pitäisi toteuttaa seuraavat 
uudet toimenpiteet:
a) Jo käytössä olevien liikkuvien 
työkoneiden pitkä käyttöikä merkitsee sitä, 
että niiden suuret päästöt muodostavat 
vaaran terveydelle ja ympäristölle myös 
pitkään tulevaisuudessa. Unionin 
laajuista uutta yhtenäistä menetelmää, 
jota voidaan soveltaa kyseisiin koneisiin 
jälkeenpäin, olisi vietävä eteenpäin 
mahdollisimman nopeasti.
b) Mikrohiukkasia syntyy palamisessa 
korkeissa lämpötiloissa. Kyseiset 
mikrohiukkaset (10 mikrometriä) ovat 
"painottomia" eikä niitä oteta 
aiheellisella tavalla huomioon 
gravimetrisessä mittauksessa. Niiden 
toksikologinen merkitys ihmisten 
terveydelle on kuitenkin johtanut siihen, 
että unionin päästömääräyksissä raskaille 
hyötyajoneuvoille (Euro VI Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 595/2009 12 artiklassa, annettu 18 
päivänä kesäkuuta 2009, 
moottoriajoneuvojen ja moottorien 
tyyppihyväksynnästä raskaiden 
hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro 
VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta1) tai kevyille 
moottoriajoneuvoille (Euro VI Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja 
Euro 6) osalta ja ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudesta2) säädetään 
hiukkasmäärää koskeva raja-arvo ja 
asianmukainen mittausmenetelmä. Näin 
pitäisi toimia myös liikkuvien työkoneiden 
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tapauksessa.
c) Liikkuvat työkoneet pitäisi tarkastaa 
säännöllisesti sen osalta, vastaavatko 
niiden päästöt todella hyväksynnässä 
annettuja arvoja. Asianmukaisten 
mittausmenetelmien ja tarkastussyklien 
käyttöön ottaminen viranomaisten 
jäsenvaltioissa suorittamaa yksinkertaista 
ja hajautettua tarkastusta varten olisi 
erittäin hyödyllistä terveyden ja 
ympäristön kannalta.
1EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1.
2 EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

Or. de

Perustelu

Ympäristön ja terveyden kannalta pelkkä uusien päästönormien käyttöönotto ei riitä, vaan on 
vähennettävä myös jo käytössä olevien työkoneiden päästöjä. Pakokaasun 
käsittelyjärjestelmiä sekä erityisesti dieselhiukkassuodattimia asennetaan jälkikäteen ennen 
kaikkea Sveitsissä, ja se on osoittautunut siellä toimivaksi. Jopa uusi hiukkasmäärän raja-
arvo voidaan varmistaa jälkikäteen tehtävällä asennuksella.

Tarkistus 27
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja tästä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja on 
kehitettävä edistyksellisiä teknisiä 
ratkaisuja. Siirtymävaihe osuu aikaan, 
jolloin alalla on vakavia taloudellisia 
ongelmia.

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja tästä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja on 
kehitettävä edistyksellisiä teknisiä 
ratkaisuja. Taloudellisesti kireä tilanne 
ennen kaikkea tällä alalla edellyttää 
välttämättömiä toimenpiteitä.

Or. de
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Tarkistus 28
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja 
joudutaan kehittämään edistyksellisiä 
teknisiä ratkaisuja. Siirtymävaihe osuu
aikaan, jolloin alalla on vakavia 
taloudellisia ongelmia.

(2) Vaiheen III B moottorien kehittäminen 
käsittää askelmuutoksen teknologiassa, ja 
siitä aiheutuu huomattavat kustannukset, 
kun moottorit on suunniteltava uudelleen ja 
joudutaan kehittämään edistyksellisiä 
teknisiä ratkaisuja. Lisäksi näiden 
moottorien integroiminen koneisiin 
aiheuttaa koneisiin merkittäviä 
muutoksia.
Kaikki tämä tekninen työ tehdään aikana, 
jolloin koko alalla on edelleen vakavia 
taloudellisia ongelmia 
ennennäkemättömän laskusuhdanteen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Vaihe III B on teknisesti vaativin vaihe sekä moottorien että niiden koneiden, joihin moottorit 
integroidaan, valmistajien kannalta. Vaihe osuu poikkeuksellisen taloudellisen laman 
jälkeiseen aikaan. Lama vaikutti vakavasti koko alaan, ja joillakin direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien sektorien myynti putosi 30–70 prosenttia.

Tarkistus 29
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun
moottorit on suunniteltava uudelleen ja 
joudutaan kehittämään edistyksellisiä 

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja 
joudutaan kehittämään edistyksellisiä 
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teknisiä ratkaisuja. Siirtymävaihe osuu 
aikaan, jolloin alalla on vakavia
taloudellisia ongelmia.

teknisiä ratkaisuja. Maailmanlaajuista 
talous- ja rahoituskriisiä ei voida käyttää 
syynä ympäristönormien vesittämiseen. 
Investoinnit ympäristöä säästävään 
teknologiaan ovat tärkeitä tulevan 
kasvun, työpaikkojen luomisen ja 
terveyden turvaamisen edistämisen 
kannalta.

Or. en

Perustelu

Nykyisissä keskusteluissa komissio on esittänyt maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vaikuttaneen hyvin kielteisesti liikkuvia työkoneita valmistavaan teollisuuteen. Vaikka ala 
kohtaakin nyt vaikeuksia, on korostettava uudelleen, ettei kriisiä voida käyttää syynä 
ympäristönormien vesittämiseen. Päinvastoin investoinnit vihreään teknologiaan vauhdittavat 
tulevaa kasvua ja työpaikkojen luomista EU:ssa ja ovat terveyden turvaamisen kannalta 
tärkeä tekijä.

Tarkistus 30
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Joustavuus antaa laitteiden 
valmistajille lisäaikaa suunnitella koneet 
siten, että niihin voidaan integroida uudet 
moottorit.

Or. en

Perustelu

Vaikka direktiivi koskee moottorien valmistajia, se vaikuttaa suoraan niiden laitteiden 
valmistajiin, joissa kyseisiä moottoreita käytetään. Direktiivissä säädetään vain päivämäärät 
moottorien markkinoille saattamiselle, ja joustavuus antaa laitteiden valmistajille lisäaikaa 
tehdä kyseisten moottorien integroimiseksi tarvittavat muutokset. Laitteiden valmistajat 
vastaavat joustavuuspyynnöistä ja niiden seurannasta.
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Tarkistus 31
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivin 2004/26/EY10 2 artiklan 
b alakohdassa säädetään siitä, että 
arvioidaan mahdollista tarvetta ottaa 
käyttöön uusia joustomahdollisuuksia.

(4) Direktiivin 2004/26/EY10 2 artiklan 
b alakohdassa säädetään siitä, että 
arvioidaan mahdollista tarvetta ottaa 
käyttöön uusia joustomahdollisuuksia
Euroopan komission toteuttamasta 
direktiivin 97/68/EY kattavasta 
tarkistuksesta riippumatta.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selkeyttää, että uusi jousto koskee välitöntä, yksilöityä tarvetta, mikä on sallittua 
direktiivin 2004/26/EY 2 artiklan b kohdan nojalla. Direktiivin 97/68/EY käynnissä oleva 
tarkistus puolestaan on alueeltaan laajempi ja tähtää koko puitteiston arviointiin ja 
tarkistamiseen.

Tarkistus 32
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Myynti väheni huomattavasti kriisin 
aikana ja vaikutti siten nykyisen 
joustotason todelliseen arvoon etenkin 
niiden moottoriluokkien osalta, joiden 
täytyy täyttää vaiheen III B vaatimukset 
vuodesta 2012 ja 2013 alkaen.

Or. en

Perustelu

Vaihe III B tulee voimaan 1. tammikuuta 2012 56–130 kW:n moottorien osalta ja 
1. tammikuuta 2013 37–56 kW:n moottorien osalta. Koska viiden vuoden viitekauteen kuuluu 
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myös vuosia, jolloin myynti oli erittäin vähäistä, joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille 
saatettavien moottorien todellinen määrä on huomattavasti pienempi kuin normaalissa 
markkinatilanteessa.

Tarkistus 33
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa 
sovelluksissa kuin moottorivaunujen ja 
vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osuus asianomaisen 
laitevalmistajan kyseisen luokan 
moottoreilla varustettujen laitteiden 
vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B 
siirtymisen ajaksi 20 prosentista 
50 prosenttiin. Tämän mukaisesti olisi 
myös mukautettava joustojärjestelmän 
mukaisesti markkinoille saatettavien 
moottoreiden enimmäismäärää.

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen ja vetureiden
käyttövoimana käytettävien moottoreiden 
osuus asianomaisen laitevalmistajan 
kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen, vetureiden ja
sisävesialusten käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osuuden asianomaisen 
laitevalmistajan kyseisen luokan 



PE458.785v01-00 14/64 AM\857770FI.doc

FI

laitteiden vuosimyynnistä olisi
kasvatettava vaiheesta III A vaiheeseen 
III B siirtymisen ajaksi 20 prosentista 
50 prosenttiin. Tämän mukaisesti olisi 
myös mukautettava joustojärjestelmän 
mukaisesti markkinoille saatettavien 
moottoreiden enimmäismäärää.

moottoreilla varustettujen laitteiden 
vuosimyynnistä olisi oltava vaiheen III B 
aikana 50 prosenttia. Myös toista 
vaihtoehtoa, jonka mukaan markkinoille 
voi saattaa joustojärjestelmän mukaisen 
kiinteän määrän moottoreita, olisi 
muutettava.

Or. en

Perustelu

Direktiivin alkuperäisessä sanamuodossa viitataan siirtymiseen vaiheesta toiseen. Tätä 
jaksoa ei ole todellisuudessa olemassa, sillä vaiheet seuraavat toisiaan jatkuvasti. 
Joustojärjestelmiä sovelletaan tietyn vaiheen aikana ja direktiivin sanamuotoa muutetaan 
tämän mukaisesti kaikissa seuraavissa tarkistuksissa.

Tarkistus 35
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettävien moottoreiden 
osuus asianomaisen laitevalmistajan 
kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 
laitteiden vuosimyynnistä olisi 
kasvatettava vaiheesta III A vaiheeseen 
III B siirtymisen ajaksi 20 prosentista 
50 prosenttiin. Tämän mukaisesti olisi 
myös mukautettava joustojärjestelmän 
mukaisesti markkinoille saatettavien 
moottoreiden enimmäismäärää.

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettävien moottoreiden 
osuuden asianomaisen laitevalmistajan 
kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 
markkinoille saatettujen laitteiden 
määrästä olisi oltava vaiheen III B aikana 
50 prosenttia. Myös toista vaihtoehtoa, 
jonka mukaan markkinoille voi saattaa 
joustojärjestelmän mukaisen kiinteän 
määrän moottoreita, olisi muutettava.

Or. en

Perustelu

Direktiivin alkuperäisessä sanamuodossa viitataan siirtymiseen vaiheesta toiseen. Tätä 
jaksoa ei ole todellisuudessa olemassa, sillä vaiheet seuraavat toisiaan jatkuvasti. 
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Joustojärjestelmiä sovelletaan tietyn vaiheen aikana ja direktiivin sanamuotoa muutetaan 
tämän mukaisesti kaikissa seuraavissa tarkistuksissa.

Tarkistus 36
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettävien moottoreiden 
osuus asianomaisen laitevalmistajan 
kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 
laitteiden vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B siirtymisen 
ajaksi 20 prosentista 50 prosenttiin. Tämän 
mukaisesti olisi myös mukautettava 
joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille 
saatettavien moottoreiden 
enimmäismäärää.

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettävien moottoreiden 
osuus asianomaisen laitevalmistajan 
kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 
laitteiden vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B siirtymisen 
ajaksi 20 prosentista 40 prosenttiin. Tämän 
mukaisesti olisi myös mukautettava 
joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille 
saatettavien moottoreiden 
enimmäismäärää.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on saavuttaa kompromissi Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien kantojen ja komission ehdotuksen välillä.

Tarkistus 37
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen ja vetureiden 

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 
kuin moottorivaunujen ja vetureiden 
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käyttövoimana käytettävien moottoreiden 
osuus asianomaisen laitevalmistajan 
kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 
laitteiden vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B siirtymisen 
ajaksi 20 prosentista 50 prosenttiin. Tämän 
mukaisesti olisi myös mukautettava
joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille 
saatettavien moottoreiden 
enimmäismäärää.

käyttövoimana käytettävien moottoreiden 
osuus asianomaisen laitevalmistajan 
kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 
laitteiden vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B siirtymisen 
ajaksi 20 prosentista 50 prosenttiin. Tämän 
mukaisesti joustojärjestelmän mukaisesti 
markkinoille saatettavien moottoreiden 
enimmäismäärän olisi vastattava liitteen 
XIII 1.2.2 kohtaa.

Or. de

Tarkistus 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että 
järjestelmä ulotetaan koskemaan myös 
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita.

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että se
ulotetaan koskemaan myös 
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita.

Or. en

Tarkistus 39
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että 
järjestelmä ulotetaan koskemaan myös 
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita.

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että se
ulotetaan koskemaan myös 
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita.
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Or. en

Tarkistus 40
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että 
järjestelmä ulotetaan koskemaan myös 
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita.

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että 
järjestelmä ulotetaan koskemaan myös 
vetureiden käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita tarkkaan rajoitetuksi 
ajanjaksoksi.

Or. en

Tarkistus 41
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ilmanlaadun parantamiseen on 
monissa jäsenvaltioissa suuri tarve. Se 
edellyttää eräissä niistä päättäväisempää 
toimintaa ilmanlaatudirektiivin 
2008/50/EY vaatimusten täyttämiseksi. 
Päästöjen vähentäminen niiden lähteellä 
on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa 
nämä tavoitteet, mukaan lukien liikkuvien 
työkoneiden alan aiheuttamien päästöjen 
vähentäminen.

Or. en



PE458.785v01-00 18/64 AM\857770FI.doc

FI

Tarkistus 42
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Rakennustyömailla työskentelevät 
altistuvat jatkuvasti etenkin 
rakennuskoneiden karsinogeenisille noen
mikrohiukkaspäästöille, minkä vuoksi 
heidät on suojattava parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan avulla, 
mikä varmistetaan hiukkasten 
lukumäärää koskevan ehdon 
käyttöönotolla.

Or. en

Tarkistus 43
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Koneita käyttävien yritysten, jotka 
toimivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien koneiden 
parissa, pitäisi saada tukea EU:n 
rahoitusohjelmista tai jäsenvaltioiden 
tukiohjelmista. Näistä ohjelmista tukea 
saavia yrityksiä pitäisi vaatia käyttämään 
parasta alallaan käytettävissä olevaa 
tekniikkaa. Tukea pitäisi myöntää vain 
yrityksille, jotka käyttävät tiukimmat 
päästövaatimukset täyttävää teknologiaa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi niitä olisi 
sovellettava ainoastaan vaiheeseen III B.

Or. en

Tarkistus 45
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi niitä olisi 
sovellettava ainoastaan vaiheeseen III B.

Or. en

Tarkistus 46
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan.

Or. en

Tarkistus 47
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi niitä olisi 
sovellettava ainoastaan vaiheeseen III B 
tai 3 vuoden ajan, ellei peräkkäistä 
vaihetta ole olemassa.

Or. en

Tarkistus 48
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 

(7) Säädetyt toimenpiteet muodostavat 
teollisuudenalalle väliaikaisen 
poikkeuksen eivätkä johda kestävään 
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koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

mukautukseen. Toimenpiteet olisi sen 
vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja III B 
väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

Or. de

Tarkistus 49
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Tämän 
päivämäärän jälkeen siirtymiseen 
vaiheesta III A vaiheeseen III B ei tulisi 
enää myöntää joustoa.

Or. en

Perustelu

Koska vaihetta IV ei ole otettu käyttöön joillekin moottoriluokille, on tärkeää pitää kiinni 
joustotoimenpiteiden päättymisajasta, jotta voidaan taata vaiheen III B asianmukainen 
toteutus kaikille moottoriluokille ja käyttötarkoituksille.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta (uusi)



PE458.785v01-00 22/64 AM\857770FI.doc

FI

Direktiivi 97/68/EY
2 artikla – viimeinen luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 2 artiklan viimeinen 
luetelmakohta seuraavasti:
– joustavuusjärjestelmällä tarkoitetaan
poikkeusmenettelyä, jossa jäsenvaltio 
sallii rajoitetun määrän moottoreita
saattamisen markkinoille 10 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei ole selvää joustavuusjärjestelmän määritelmää, joten sellainen on 
tarpeen lisätä koko direktiivin tekstin selkeyttämiseksi.

Tarkistus 51
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
2 artikla – viimeinen luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 2 artiklan viimeinen 
luetelmakohta seuraavasti:
– joustavuusjärjestelmällä tarkoitetaan
poikkeusmenettelyä, jossa jäsenvaltio 
sallii rajoitetun määrän moottoreita
saattamisen markkinoille 10 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei ole selvää joustavuusjärjestelmän määritelmää, joten sellainen on 
tarpeen lisätä koko direktiivin tekstin selkeyttämiseksi.
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Tarkistus 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
2 artikla – uusi luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 2 artiklaan uusi 
luetelmakohta seuraavasti:
– moottoriluokalla tarkoitetaan 
moottoriluokitusta, jossa yhdistyvät 
moottorin teho, pakokaasupäästövaiheen 
vaatimukset ja moottorin luokka 
liitteessä I olevan I osan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei ole selvää moottoriluokan määritelmää, joten sellainen on tarpeen 
lisätä koko direktiivin tekstin selkeyttämiseksi.

Tarkistus 53
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
2 artikla – uusi luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 2 artiklaan uusi 
luetelmakohta seuraavasti:
– moottoriluokalla tarkoitetaan 
moottoriluokitusta, jossa yhdistyvät 
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moottorin teho, pakokaasupäästövaiheen 
vaatimukset ja moottorin luokka 
liitteessä I olevan I osan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei ole selvää moottoriluokan määritelmää, joten sellainen on tarpeen 
lisätä koko direktiivin tekstin selkeyttämiseksi.

Tarkistus 54
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
2 artikla – uusi luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 2 artiklaan luetelmakohta
seuraavasti:
– hiukkaspäästöjä vähentävillä 
pakokaasun käsittelyjärjestelmillä 
tekniikan tason mukaisia laitteita ja 
suodatinjärjestelmiä, jotka keräävät 
vähintään 90 prosenttia hiukkasista ja 
joiden määrällinen kriteeri on 1012 kWh.

Or. de

Perustelu

Hiukkaspäästöjä vähentäviä pakokaasun käsittelyjärjestelmiä ei määritellä direktiivissä 
97/68/EY tarkasti tekniikan tason mukaan. Maanalaisissa kaivoksissa käytettävissä 
työkoneissa dieselhiukkasten suodatusjärjestelmät ovat kuitenkin olleet jo vuosia pakollisia 
työturvallisuussyistä (syöpää aiheuttavien dieselpakokaasujen ehdotonta vähentämistä 
koskeva määräys). Yksiselitteinen EU:n oikeudellinen määritelmä kuitenkin puuttuu, mikä 
johtaa tulkintavaikeuksiin viranomaisten ja valmistajien tapauksessa.



AM\857770FI.doc 25/64 PE458.785v01-00

FI

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 97/68/EY
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan 4 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"(6) Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
sisävesialusten käyttövoimana, voidaan 
saattaa markkinoille joustojärjestelmän 
mukaisesti soveltamalla liitteessä XIII 
tarkoitettua menettelyä 1–5 kohdan 
lisäksi."

Or. en

Tarkistus 56
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 97/68/EY
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan 4 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"(6) Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
sisävesialusten käyttövoimana, voidaan 
saattaa markkinoille joustojärjestelmän 
mukaisesti soveltamalla liitteessä XIII 
tarkoitettua menettelyä 1–5 kohdan 
lisäksi."

Or. en
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(Ks. tarkistus, joka koskee 1 artiklan 1 kohdan 1 luetelmakohdan johdantoa)

Tarkistus 57
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 97/68/EY
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
sisävesialusten käyttövoimana, voidaan 
saattaa markkinoille joustojärjestelmän 
mukaisesti soveltamalla liitteessä XIII 
tarkoitettua menettelyä 1–5 kohdan lisäksi.

(6) Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
moottorivaunujen ja sisävesialusten 
käyttövoimana, voidaan saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti 
soveltamalla liitteessä XIII tarkoitettua 
menettelyä 1–5 kohdan lisäksi.

Or. en

Perustelu

III B -vaatimukset täyttäviä moottorivaunuja on jo olemassa ja moottoriratkaisut on jo 
kehitetty. Moottorivaunuissa hyödynnetään yleensä raskaiden ajoneuvojen moottoreita, joille 
on jo olemassa III B -ratkaisuja. Moottorivaunut tulisi tämän vuoksi jättää pois 
joustojärjestelmän soveltamisalasta direktiivissä 2004/26/EY säädetyllä tavalla.

Tarkistus 58
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 97/68/EY
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
sisävesialusten käyttövoimana, voidaan 
saattaa markkinoille joustojärjestelmän 
mukaisesti soveltamalla liitteessä XIII 

(6) Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
moottorivaunujen ja sisävesialusten 
käyttövoimana, voidaan saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti 
soveltamalla liitteessä XIII tarkoitettua 
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tarkoitettua menettelyä 1–5 kohdan lisäksi. menettelyä 1–5 kohdan lisäksi.

Or. en

Tarkistus 59
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
(6 a) Se ei koske työturvallisuuden ja 
herkkien alueiden alalla kyseisten 
moottorien käytöstä tekniikan tason 
mukaan annettuja päästöjen 
vähentämistä koskevia jäsenvaltioiden 
määräyksiä, jotka ylittävät ilmanlaadusta 
ja sen parantamisesta 21 päivänä 
toukokuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/50/EY päästöjä koskevat raja-arvot, 
sikäli kuin ne ovat aiheuttajaperusteisia, 
syrjimättömiä ja tarkoituksenmukaisia.
1 EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1. 1.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2008/50/EY noudattamisen hiukkasten ja typpidioksidin osalta on jätettävä 
jäsenvaltioille mahdollisuus määrätä jo käytössä oleville mutta suuria päästöjä aiheuttaville 
moottoreille toimenpiteitä erityisen herkillä alueilla (ympäristövyöhykkeet). Tämä selkeytys 
mahdollistaa välttämättömän joustavuuden ja on yhteisön oikeuden mukainen. Asiasta 
vastaava komission teollisuustoiminnan pääosasto kuitenkin kieltää sen, vaikka EU:ssa on jo 
kauan pantu täytäntöön vastaavia toimenpiteitä maantieajoneuvoille (henkilöautot ja kuorma-
autot).
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Tarkistus 60
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Poistetaan 1 a kohta.

Or. en

Perustelu

Vaihtomoottoreita koskeva poikkeus luo lainsäädäntöön porsaanreiän. Poikkeuksesta tulisi 
tehdä ehdollinen päästöjenrajoituslaitteiden jälkikäteen asentamisen suhteen, mutta koska 
Euroopassa ei ole olemassa yhdenmukaistettuja puitteita, joissa määritellään jälkiasennusta 
koskevat vaatimukset, tämä vaatimus tulisi poistaa liikkuvien työkoneiden kannan jatkuvan 
parantamisen varmistamiseksi.

Tarkistus 61
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Poistetaan 1 a kohdan toinen 
alakohta.

Or. en

Tarkistus 62
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)
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Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Poistetaan 1 a kohdan toinen 
alakohta.

Or. en

Perustelu

Koska useimmissa aiemmissa ajoneuvoissa ei ole riittävästi tilaa vastaavan tehoisten, vaiheen 
III B vaatimukset täyttävien moottorien asentamiseen, mahdollisuus korvata aiempiin 
ajoneuvoihin asennetut vaihetta III A edeltävät ja vaiheen III A moottorit antaa toimialalle 
mahdollisuuden siirtyä kohti puhtaampia vaiheen III A päästönormeja sen sijaan, että 
koneissa käytettäisiin edelleen enemmän saastuttavia moottoreita (vaihetta III A edeltäviä), 
millä parannetaan aiempien ajoneuvojen päästöjä, vältetään tilanteet, joissa ajoneuvot 
poistetaan käytöstä ennen niiden normaalin käyttöiän päättymistä ja loppujen lopuksi 
estetään siirtymistä rautatiekuljetuksista maantiekuljetuksiin.

Tarkistus 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Poistetaan 1 a kohdan toinen 
alakohta.

Or. en

Tarkistus 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 b, c ja d kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(-a) Lisätään  1 b, 1 c ja 1 d kohta 
seuraavasti:
"1 b. Moottorivaunuun, junaan tai 
veturiin, jonka alkuperäinen moottori ei 
täytä vaiheen III A raja-arvoja tai joka 
täyttää vain vaiheen III A raja-arvot, 
asennettavan vaihtomoottorin on 
täytettävä vähintään vaiheelle III A 
määritetyt raja-arvot. Näihin 
moottoreihin ei sovelleta 9 artiklan 3g, 3i 
ja 4a kohtaa.
1 c. Jäsenvaltio voi kuitenkin jäljempänä 
määritettyä poikkeusmenettelyä käyttäen 
antaa seuraavissa tapauksissa luvan 
sellaisten vaihtomoottorien valmistukseen 
ja asennukseen, jotka eivät täytä vaiheen 
III A vaatimuksia:
i) olemassa olevan moottorivaunun, junan 
tai veturin uusiminen tai päivitys, jos 
vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 
johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin, 
jotka liittyvät raideleveyteen, 
akselikuormaan, korin/alustan 
suunnittelun tai moottorin tai moottorien 
monikäyttöön tarkoitettuihin 
hallintajärjestelmiin ja näin ollen 
vaarantaisivat hankkeen taloudellisen 
kannattavuuden;
ii) jos moottorivaunun, junan tai veturin 
onnettomuuden tai sen moottorin tai 
moottorien vakavan vaurion vuoksi
vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 
johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin 
ja näin ollen vaarantaisi vaurioituneen 
moottorivaunun tai veturin taloudelliset 
korjausmahdollisuudet.
Näihin moottoreihin ei sovelleta 
9 artiklan 3g, 3i ja 4a kohtaa.
Jos poikkeus myönnetään, sen myöntävä 
jäsenvaltio toimittaa kuuden kuukauden 
kuluessa komissiolle ja muiden 
jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille 
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sekä paperimuodossa että sähköisenä 
tiedostona asiakirjan, joka sisältää 
seuraavat tiedot:
— poikkeuksen yksilöivä viitenumero, 
joka on merkitty jokaiseen sellaiseen 
moottoriin kiinnitettyyn kilpeen, joihin 
poikkeusta sovelletaan,
— poikkeuksen laatu, mukaan lukien 
kuvaus päästötasoista verrattuna III A 
-raja-arvoihin ja tiedot sovellettavista 
vaihtoehtoisista ehdoista,
— poikkeuksen myöntämisen 
yksityiskohtaiset perustelut, mukaan 
lukien tärkeimmät tekniset vaikeudet ja 
niistä aiheutuvat taloudelliset ja 
ympäristövaikutukset sekä kuvaus 
suunnitteluponnisteluista, joiden avulla 
on pyritty lähestymään vaiheen III A 
vaatimuksia sekä tarvittaessa muun 
kaluston kehitys ja sen käyttöön liittyvät 
toimenpiteet,
— niiden moottorien määrä, joita 
poikkeus koskee,
— valmistajan tiedot ja tiedot niiden 
moottorien tyypeistä ja sarjanumeroista, 
joita poikkeus koskee,
— tiedot rautatieajoneuvosarjoista, joihin 
moottorit asennetaan, sekä niiden 
toiminta-alueista,
— mahdolliset muut tiedot, joiden avulla 
poikkeuspyyntöä on perusteltu.
1 d. Edellä olevan 1 a, 1 b ja 1 c kohdan 
mukaisesti markkinoille saatettujen 
moottorien kilpeen on kiinnitettävä tai 
moottorien omistajan käsikirjaan on 
lisättävä teksti 'VAIHTOMOOTTORI'."

Or. en

Perustelu

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 
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engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
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.

Tarkistus 65
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a b alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 b ja c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Lisätään kohdat seuraavasti:
1 b. Moottorivaunuun, junaan tai 
veturiin, jonka alkuperäinen moottori ei 
täytä vaiheen III A raja-arvoja tai joka 
täyttää vain vaiheen III A raja-arvot, 
asennettavan vaihtomoottorin on 
täytettävä vähintään vaiheelle III A 
määritetyt raja-arvot. Näihin 
moottoreihin ei sovelleta 9 artiklan 3g, 3i 
ja 4a kohtaa.
1 c. Edellä olevan 1 a ja 1 b kohdan 
mukaisesti markkinoille saatettujen 
moottorien kilpeen on kiinnitettävä tai 
moottorien omistajan käsikirjaan on 
lisättävä teksti 'VAIHTOMOOTTORI'."

Or. en

Perustelu

Koska useimmissa aiemmissa ajoneuvoissa ei ole riittävästi tilaa vastaavan tehoisten, vaiheen 
III B vaatimukset täyttävien moottorien asentamiseen, mahdollisuus korvata aiempiin 
ajoneuvoihin asennetut vaihetta III A edeltävät ja vaiheen III A moottorit antaa toimialalle 
mahdollisuuden siirtyä kohti puhtaampia vaiheen III A päästönormeja sen sijaan, että 
koneissa käytettäisiin edelleen enemmän saastuttavia moottoreita (vaihetta III A edeltäviä), 
millä parannetaan aiempien ajoneuvojen päästöjä, vältetään tilanteet, joissa ajoneuvot 
poistetaan käytöstä ennen niiden normaalin käyttöiän päättymistä ja loppujen lopuksi 



AM\857770FI.doc 33/64 PE458.785v01-00

FI

estetään siirtymistä rautatiekuljetuksista maantiekuljetuksiin.

Tarkistus 66
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 d ja e kohta

Komission teksti Tarkistus

(a c) Lisätään kohdat seuraavasti:
"1d. Jäsenvaltio voi seuraavissa 
tapauksissa myöntää poikkeusluvan 
sellaisten vaihtomoottorien valmistukseen 
ja asennukseen, jotka eivät täytä vaiheen 
III A vaatimuksia:
i) olemassa olevan moottorivaunun, junan 
tai veturin uusiminen tai päivitys, jos 
vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 
johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin, 
jotka liittyvät raideleveyteen, 
akselikuormaan, korin/alustan 
suunnittelun tai moottorin tai moottorien 
monikäyttöön tarkoitettuihin 
hallintajärjestelmiin ja näin ollen 
vaarantaisivat hankkeen taloudellisen 
kannattavuuden; sillä edellytyksellä, että 
käyttöön liittyy vaikutusten arviointi, joka 
antaa riittävät perustelut poikkeamiselle, 
ja sillä edellytyksellä, että 
kokonaispäästötasot paranevat 
alkuperäisiin moottoreihin nähden.
ii) jos moottorivaunun, junan tai veturin 
onnettomuuden tai sen moottorin tai 
moottorien vakavan vaurion vuoksi 
vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 
johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin 
ja näin ollen vaarantaisi vaurioituneen 
moottorivaunun, junan tai veturin 
taloudelliset korjausmahdollisuudet. 
Moottoreihin, joihin sovelletaan tätä 
kohtaa, ei sovelleta 9 artiklan 3g, 3i ja 
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4a kohtaa. Jos poikkeus myönnetään, sen 
myöntävä jäsenvaltio toimittaa kuuden 
kuukauden kuluessa komissiolle ja 
muiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntäviranomaisille sekä 
paperimuodossa että tiedostoina 
asiakirjan, joka sisältää seuraavat tiedot:
— poikkeuksen yksilöivä viitenumero, 
joka on merkitty jokaiseen sellaiseen 
moottoriin kiinnitettyyn kilpeen, joihin 
poikkeusta sovelletaan,
— poikkeuksen laatu, mukaan lukien 
kuvaus päästötasoista verrattuna vaiheen 
III A raja-arvoihin ja tiedot sovellettavista 
vaihtoehtoisista ehdoista,
— poikkeuksen myöntämisen 
yksityiskohtaiset perustelut, mukaan 
lukien tärkeimmät tekniset vaikeudet ja 
niistä aiheutuvat taloudelliset ja 
ympäristövaikutukset sekä kuvaus 
suunnitteluponnisteluista, joiden avulla 
on pyritty lähestymään vaiheen III A 
vaatimuksia sekä tarvittaessa muun 
kaluston kehitys ja sen käyttöön liittyvät 
toimenpiteet,
— niiden moottorien määrä, joita 
poikkeus koskee,
— valmistajan tiedot ja tiedot niiden 
moottorien tyypeistä ja sarjanumeroista, 
joita poikkeus koskee,
— tiedot rautatieajoneuvosarjoista, joihin 
moottorit asennetaan, sekä niiden 
toiminta-alueista,
— mahdolliset muut tiedot, joiden avulla 
poikkeuspyyntöä on perusteltu.
1e. Edellä olevan 1a, 1b ja 1c kohdan 
mukaisesti markkinoille saatettujen 
moottorien kilpeen on kiinnitettävä tai 
moottorien omistajan käsikirjaan on 
lisättävä teksti 'VAIHTOMOOTTORI'."

Or. en
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Perustelu

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.

Tarkistus 67
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a b alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 b ja c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Lisätään kohdat seuraavasti:
"1 b. Moottorivaunuun, junaan tai 
veturiin, jonka alkuperäinen moottori ei 
täytä vaiheen III A raja-arvoja tai joka 
täyttää vain vaiheen III A raja-arvot, 
asennettavan vaihtomoottorin on 
täytettävä vähintään vaiheelle III A 
määritetyt raja-arvot. Näihin 
moottoreihin ei sovelleta 9 artiklan 3g, 3i 
ja 4a kohtaa.
1 c. Edellä olevan 1 a ja 1 b kohdan 
mukaisesti markkinoille saatettujen 
moottorien kilpeen on kiinnitettävä tai 
moottorien omistajan käsikirjaan on 
lisättävä teksti 'VAIHTOMOOTTORI'."

Or. en

Perustelu

Koska useimmissa aiemmissa ajoneuvoissa ei ole riittävästi tilaa vastaavan tehoisten, vaiheen 
III B vaatimukset täyttävien moottorien asentamiseen, mahdollisuus korvata aiempiin 
ajoneuvoihin asennetut vaihetta III A edeltävät ja vaiheen III A moottorit antaa toimialalle 
mahdollisuuden siirtyä kohti puhtaampia vaiheen III A päästönormeja sen sijaan, että 
koneissa käytettäisiin edelleen enemmän saastuttavia moottoreita (vaihetta III A edeltäviä), 
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millä parannetaan aiempien ajoneuvojen päästöjä, vältetään tilanteet, joissa ajoneuvot 
poistetaan käytöstä ennen niiden normaalin käyttöiän päättymistä ja loppujen lopuksi 
estetään siirtymistä rautatiekuljetuksista maantiekuljetuksiin.

Tarkistus 68
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 d ja e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a c) Lisätään seuraavat kohdat:
"1d. Jäsenvaltio voi seuraavissa 
tapauksissa myöntää poikkeusluvan 
sellaisten vaihtomoottorien valmistukseen 
ja asennukseen, jotka eivät täytä vaiheen 
III A vaatimuksia:
i) olemassa olevan moottorivaunun, junan 
tai veturin uusiminen tai päivitys, jos 
vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 
johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin, 
jotka liittyvät raideleveyteen, 
akselikuormaan, korin/alustan 
suunnittelun tai moottorin tai moottorien 
monikäyttöön tarkoitettuihin 
hallintajärjestelmiin ja näin ollen 
vaarantaisivat hankkeen taloudellisen 
kannattavuuden; sillä edellytyksellä, että 
käyttöön liittyy vaikutusten arviointi, joka 
antaa riittävät perustelut poikkeamiselle, 
ja sillä edellytyksellä, että 
kokonaispäästötasot paranevat 
alkuperäisiin moottoreihin nähden.
ii) jos moottorivaunun, junan tai veturin 
onnettomuuden tai sen moottorin tai 
moottorien vakavan vaurion vuoksi 
vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 
johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin 
ja näin ollen vaarantaisi vaurioituneen 
moottorivaunun, junan tai veturin 
taloudelliset korjausmahdollisuudet.
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Moottoreihin, joihin sovelletaan tätä 
kohtaa, ei sovelleta 9 artiklan 3g, 3i ja 
4a kohtaa.
Jos poikkeus myönnetään, sen myöntävä 
jäsenvaltio toimittaa kuuden kuukauden 
kuluessa komissiolle ja muiden 
jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille 
sekä paperimuodossa että tiedostoina 
asiakirjan, joka sisältää seuraavat tiedot:
— poikkeuksen yksilöivä viitenumero, 
joka on merkitty jokaiseen sellaiseen 
moottoriin kiinnitettyyn kilpeen, joihin 
poikkeusta sovelletaan,
— poikkeuksen laatu, mukaan lukien 
kuvaus päästötasoista verrattuna vaiheen 
III A raja-arvoihin ja tiedot sovellettavista 
vaihtoehtoisista ehdoista,
— poikkeuksen myöntämisen 
yksityiskohtaiset perustelut, mukaan 
lukien tärkeimmät tekniset vaikeudet ja 
niistä aiheutuvat taloudelliset ja 
ympäristövaikutukset sekä kuvaus 
suunnitteluponnisteluista, joiden avulla 
on pyritty lähestymään vaiheen III A 
vaatimuksia sekä tarvittaessa muun 
kaluston kehitys ja sen käyttöön liittyvät 
toimenpiteet,
— niiden moottorien määrä, joita 
poikkeus koskee,
— valmistajan tiedot ja tiedot niiden 
moottorien tyypeistä ja sarjanumeroista, 
joita poikkeus koskee,
— tiedot rautatieajoneuvosarjoista, joihin 
moottorit asennetaan, sekä niiden 
toiminta-alueista,
— mahdolliset muut tiedot, joiden avulla 
poikkeuspyyntöä on perusteltu.
1e. Edellä olevan 1 a, 1 b ja 1c kohdan 
mukaisesti markkinoille saatettujen 
moottorien kilpeen on kiinnitettävä tai 
moottorien omistajan käsikirjaan on 
lisättävä teksti 'VAIHTOMOOTTORI'."

Or. en
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Perustelu

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.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii, A iv ja A v 
kohdassa määriteltyjen moottoreiden 
saattaminen markkinoille 
joustojärjestelmää soveltaen liitteen XIII 
säännösten mukaisesti.

(7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii, A iv ja A v 
kohdassa määriteltyjen moottoreiden 
saattaminen markkinoille 
joustojärjestelmää soveltaen liitteen XIII 
säännösten mukaisesti. Tätä menettelyä ei 
sovelleta liitteessä I olevassa A iii 
kohdassa tarkoitettuihin sisävesialusten 
kipinäsytytysmoottoreihin.
Joustojärjestelmä alkaa, kun tietyn 
vaiheen moottorien saattaminen 
markkinoille tulee pakolliseksi, ja kestää 
kyseisen vaiheen keston ajan, mutta 
enintään kolme vuotta. Moottoreilla on 
oltava kyseessä olevaa vaihetta 
välittömästi edeltävän vaiheen mukainen 
tyyppihyväksyntä.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

Tarkistus 70
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii, A iv ja A v 
kohdassa määriteltyjen moottoreiden 
saattaminen markkinoille 
joustojärjestelmää soveltaen liitteen XIII 
säännösten mukaisesti.

(7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii, A iv ja A v 
kohdassa määriteltyjen moottoreiden 
saattaminen markkinoille 
joustojärjestelmää soveltaen liitteen XIII 
säännösten mukaisesti. Tätä menettelyä ei 
sovelleta liitteessä I olevassa A iii 
kohdassa tarkoitettuihin sisävesialusten 
kipinäsytytysmoottoreihin.
Joustojärjestelmä alkaa, kun tietyn 
vaiheen moottorien saattaminen 
markkinoille tulee pakolliseksi, ja kestää 
kyseisen vaiheen keston ajan, mutta 
enintään kolme vuotta. Moottoreilla on 
oltava kyseessä olevaa vaihetta 
välittömästi edeltävän vaiheen mukainen 
tyyppihyväksyntä.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

Tarkistus 71
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii, A iv ja A v 
kohdassa määriteltyjen moottoreiden 
saattaminen markkinoille 
joustojärjestelmää soveltaen liitteen XIII 
säännösten mukaisesti.

(7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii ja A v kohdassa 
määriteltyjen moottoreiden saattaminen 
markkinoille joustojärjestelmää soveltaen 
liitteen XIII säännösten mukaisesti.

Moottoreita voidaan saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa siitä päivästä 
alkaen, jolloin tietty vaihe alkaa, kyseisen 
vaiheen päättymiseen saakka, mutta 
kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan 
vaiheen alusta lukien. Moottoreilla on 
oltava sovellettavaa vaihetta välittömästi 
edeltävän vaiheen mukainen 
tyyppihyväksyntä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 8 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"(8) Joustojärjestelmää sovelletaan 
liitteessä XIII olevan 1.2 jakson 
mukaisesti ja ainoastaan vaiheiden III A 
ja III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013."

Or. en

Tarkistus 73
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 8 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"(8) Joustojärjestelmää sovelletaan 
liitteessä XIII olevan 1.2 jakson 
mukaisesti ja ainoastaan vaiheiden III A 
ja III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013."

Or. en

Tarkistus 74
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 8 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"(8) Joustojärjestelmää sovelletaan 
liitteessä XIII olevan 1.2 jakson 
mukaisesti ja ainoastaan vaiheiden III A 
ja III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013."

Or. en

Tarkistus 75
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Joustojärjestelmää sovelletaan liitteessä 
XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti ja 
ainoastaan vaiheiden III A ja III B väliseen 
siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(8) Joustojärjestelmää sovelletaan liitteessä 
XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti ja 
ainoastaan vaiheiden III A ja III B väliseen 
siirtymäaikaan.

Or. en

Tarkistus 76
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Joustojärjestelmää sovelletaan liitteessä 
XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti ja 
ainoastaan vaiheiden III A ja III B väliseen 

(8) Joustojärjestelmää sovelletaan liitteessä 
XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti ja 
ainoastaan vaiheiden III A ja III B väliseen 
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siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2013.

siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2013. Tämän 
päivämäärän jälkeen siirtymiseen 
vaiheesta III A vaiheeseen III B ei 
myönnetä enää joustoa.

Or. en

Perustelu

Koska vaihetta IV ei ole otettu käyttöön joillekin moottoriluokille, on tärkeää pitää kiinni 
joustotoimenpiteiden päättymisajasta, jotta voidaan taata vaiheen III B asianmukainen 
toteutus kaikille moottoriluokille ja käyttötarkoituksille.

Tarkistus 77
Karin Kadenbach

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 13 artikla seuraavasti:
Tämän direktiivin säännökset eivät 
vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen säätää 
perustamissopimusta noudattaen 
vaatimuksista, joita ne pitävät 
tarpeellisina työntekijöiden 
turvallisuuden varmistamiseksi heidän 
käyttäessään tässä direktiivissä 
tarkoitettuja työkoneita, jotka vastaavat 
tekniikan tasoa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan voimassa olevan 13 artiklan yliampuva sanamuoto ja tehdään 
direktiivistä 97/68/EY päästöteknisesti yhdenmukainen direktiivin 98/24/EY kanssa. Se on 
myös välttämätöntä, koska valmistajaa, joka asentaa työkoneisiin ja ajoneuvoihin 
hiukkassuodattimet, uhkaa CE-merkinnän ja takuun peruuttaminen. AÄ täydentää myös 
direktiivin 97/68/EY liitettä 4.1.
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Tarkistus 78
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Koska komissio valmistelee jo liikkuviin 
työkoneisiin asennettavien 
polttomoottoreiden kaasu- ja 
hiukkaspäästöjä koskevan direktiivin 
97/68/EY tarkistusta, minkä seurauksena 
direktiivin kattavampi tarkistus on 
odotettavissa vuoden 2012 alussa, 
direktiiviin liittyvien asioiden 
käsitteleminen laajemmin sen sijaan, että 
sovitaan mahdollisesti haitallisesta 
palalainsäädännöstä, on järkevä 
vaihtoehto; kehottaa komissiota näin 
ollen toteuttamaan suunnitellun 
tarkistuksen.

Or. en

Perustelu

Komissio esitteli direktiivin 97/68/EY muuttamista koskevan ehdotuksensa KOM(2010)362 
melko myöhäisessä vaiheessa, sillä toimenpiteet, joita komissio haluaa muuttaa, tulivat 
voimaan jo 1. tammikuuta 2011 alkaen. Koska komission ehdotuksessa on tärkeimpänä 
vaarana se, että siitä tulee ympäristölainsäädännön ja sovittujen normien vesittämisen ei-
toivottu ennakkotapaus ja koska koko direktiivin 97/68/EY tarkistusta valmistellaan jo, asiat 
tulisi ja ne voidaan käsitellä kattavammalla tavalla.

Tarkistus 79
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1c artikla
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Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
Euro III b -vaatimukset täyttävien 
veturien kehittämisen etenemisestä.

Or. en

Tarkistus 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite – johdanto-osa
Direktiivi 97/68/EY
-

Komission teksti Tarkistus

Korvataan liitteessä XIII oleva 1 jakso 
seuraavasti:

Korvataan liite XIII seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 81
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite – johdanto-osa
Direktiivi 97/68/EY
-

Komission teksti Tarkistus

Korvataan liitteessä XIII oleva 1 jakso 
seuraavasti:

Korvataan liite XIII seuraavasti:

Or. en
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Tarkistus 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Vaiheen III A ja vaiheen III B välistä 
siirtymäaikaa lukuun ottamatta
alkuperäisen laitevalmistajan, joka haluaa 
käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa
kahden päästövaiheen välisenä aikana 
moottoritoimittajiltaan 1.1.1 ja 1.1.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta on hyväksytty 
lähimpään aikaisempaan päätösrajojen 
vaiheeseen.

1.1. Alkuperäisen laitevalmistajan, joka 
haluaa käyttää joustojärjestelmää, on 
veturien käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta, pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta alkuperäisen 
laitevalmistajan moottorien valmistajille 
lupa saattaa markkinoille moottoreita, 
jotka on tarkoitettu pelkästään 
alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 
Vaihetta III B lukuun ottamatta 
moottorien määrät eivät saa ylittää 1.1.1 
ja 1.1.2 kohdassa kuvattuja määriä.

Or. en

Perustelu

Vaatimus niiden moottorien tyyppihyväksynnästä, joihin joustojärjestelmää sovelletaan, 
siirretään 10 artiklan 7 kohtaan.

Tarkistus 83
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Vaiheen III A ja vaiheen III B välistä 
siirtymäaikaa lukuun ottamatta
alkuperäisen laitevalmistajan, joka haluaa 
käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
kahden päästövaiheen välisenä aikana 

1.1. Rajoittamatta 1.2 kohdan 
soveltamista alkuperäisen laitevalmistajan, 
joka haluaa käyttää joustojärjestelmää, on 
veturien käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta alkuperäisen 
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moottoritoimittajiltaan 1.1.1 ja 1.1.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta on hyväksytty 
lähimpään aikaisempaan päätösrajojen 
vaiheeseen.

laitevalmistajan moottorien valmistajille 
lupa saattaa markkinoille moottoreita, 
jotka on tarkoitettu pelkästään 
alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 
Vaihetta III B lukuun ottamatta 
moottorien määrät eivät saa ylittää 1.1.1 
ja 1.1.2 kohdassa kuvattuja määriä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottoreiden 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 20 prosenttia alkuperäisen 
laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottoreiden 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 20 prosenttia alkuperäisen 
laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävien laitteiden markkinoille 
saattamisen määrästä laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta. Jos alkuperäinen 
laitevalmistaja on saattanut markkinoille
laitteita vähemmän kuin viisi vuotta,
keskiarvo lasketaan sen ajanjakson 
mukaan, jona kyseinen valmistaja on 
saattanut laitteita markkinoille.

Or. en

Tarkistus 85
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
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Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottoreiden 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 20 prosenttia alkuperäisen 
laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottoreiden 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 20 prosenttia alkuperäisen 
laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävien laitteiden markkinoille 
saattamisen määrästä laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta. Jos alkuperäinen 
laitevalmistaja on saattanut markkinoille
laitteita vähemmän kuin viisi vuotta,
keskiarvo lasketaan sen ajanjakson 
mukaan, jona kyseinen valmistaja on 
saattanut laitteita markkinoille.

Or. en

Tarkistus 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle ja 
moottorivaunujen ja vetureiden
käyttövoimana käytettäviä moottoreita 
lukuun ottamatta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi halutessaan hakea 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa
kiinteän määrän moottoreita. Moottoreiden 
määrä kussakin moottoriluokassa ei saa 
ylittää seuraavia arvoja:

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle ja 
moottorivaunujen käyttövoimana 
käytettäviä moottoreita lukuun ottamatta 
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea moottorivalmistajilleen
lupaa saattaa markkinoille kiinteän määrän 
moottoreita pelkästään kyseisen 
alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 
Moottoreiden määrä kussakin 
moottoriluokassa ei saa ylittää seuraavia 
arvoja:

Or. en
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Tarkistus 87
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle ja 
moottorivaunujen ja vetureiden
käyttövoimana käytettäviä moottoreita 
lukuun ottamatta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi halutessaan hakea 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa
kiinteän määrän moottoreita. Moottoreiden 
määrä kussakin moottoriluokassa ei saa 
ylittää seuraavia arvoja:

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle ja 
moottorivaunujen käyttövoimana 
käytettäviä moottoreita lukuun ottamatta 
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea moottorivalmistajilleen
lupaa saattaa markkinoille kiinteän määrän 
moottoreita pelkästään kyseisen 
alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 
Moottoreiden määrä kussakin 
moottoriluokassa ei saa ylittää seuraavia 
arvoja:

Or. en

Tarkistus 88
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1.2 kohta – taulukko – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Moottoriluokka Moottorin tehoalue

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
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Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2 Vaiheen III A ja vaiheen III B välisenä 
siirtymäaikana, moottorivaunujen ja 
vetureiden käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät noudata sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta on hyväksytty 
lähimpään aikaisempaan päätösrajojen 
vaiheeseen.

1.2 Poikkeuksena 1.1 kohdasta vaiheen III 
B aikana, mutta enintään kolmen vuoden 
ajan kyseisen vaiheen alusta lukien,
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita 
lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta 
moottorivalmistajilleen lupa saattaa 
markkinoille moottoreita pelkästään 
kyseisen alkuperäisen laitevalmistajan 
käyttöön. Moottorien määrät eivät saa 
ylittää 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa kuvattuja 
määriä.

Or. en

Tarkistus 90
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2 Vaiheen III A ja vaiheen III B välisenä 
siirtymäaikana, moottorivaunujen ja 
vetureiden käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, jotka 
eivät noudata sen hetkisiä päästöjen raja-
arvoja mutta on hyväksytty lähimpään 
aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen.

1.2. Vaiheen III A ja vaiheen III B välisenä 
siirtymäaikana, moottorivaunujen ja 
vetureiden käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
moottoritoimittajiltaan joko 1.2.1 tai 1.2.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, jotka 
eivät noudata sen hetkisiä päästöjen raja-
arvoja mutta on hyväksytty lähimpään 
aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen.
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Or. en

Tarkistus 91
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2. Vaiheen III A ja vaiheen III B 
välisenä siirtymäaikana, moottorivaunujen 
ja vetureiden käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät noudata sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta on hyväksytty 
lähimpään aikaisempaan päätösrajojen 
vaiheeseen.

1.2. Vaiheen III B aikana, 
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita 
lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta alkuperäisen 
laitevalmistajan moottorien valmistajille 
lupa saattaa markkinoille moottoreita, 
jotka on tarkoitettu pelkästään 
alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 
Moottorien määrät eivät saa ylittää 1.2.1. 
ja 1.2.2. kohdassa kuvattuja määriä. 
Moottorien on täytettävä 10 artiklan 
7 kohdan vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 
puitteissa markkinoille saatettujen 
moottoreiden määrä ei saa missään 
moottoriluokassa ylittää 50 prosenttia 

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottoreiden 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 50 prosenttia alkuperäisen 
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alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävien laitteiden markkinoille 
saattamisen määrästä laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta. Jos alkuperäinen 
laitevalmistaja on saattanut markkinoille
laitteita vähemmän kuin viisi vuotta,
keskiarvo lasketaan sen ajanjakson 
mukaan, jona kyseinen valmistaja on 
saattanut laitteita markkinoille.

Or. en

Tarkistus 93
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 
puitteissa markkinoille saatettujen 
moottoreiden määrä ei saa missään 
moottoriluokassa ylittää 50 prosenttia 
alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottoreiden 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 50 prosenttia alkuperäisen 
laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävien laitteiden markkinoille 
saattamisen määrästä laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta. Jos alkuperäinen 
laitevalmistaja on saattanut markkinoille
laitteita vähemmän kuin viisi vuotta,
keskiarvo lasketaan sen ajanjakson 
mukaan, jona kyseinen valmistaja on 
saattanut laitteita markkinoille.

Or. en
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Tarkistus 94
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 
puitteissa markkinoille saatettujen 
moottoreiden määrä ei saa missään 
moottoriluokassa ylittää 50 prosenttia
alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 
puitteissa markkinoille saatettujen 
moottoreiden määrä ei saa missään 
moottoriluokassa ylittää 40 prosenttia
alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on saavuttaa kompromissi Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien kantojen ja komission ehdotuksen välillä.

Tarkistus 95
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 
puitteissa markkinoille saatettujen 
moottoreiden määrä ei saa missään 

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 
puitteissa markkinoille saatettujen 
moottoreiden määrä ei saa missään 
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moottoriluokassa ylittää 50 prosenttia
alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

moottoriluokassa ylittää 20 prosenttia
alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 
myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea moottorivalmistajalleen
lupaa saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa kiinteän 
määrän moottoreita. Moottoreiden määrä 
kussakin moottoriluokassa ei saa ylittää 
seuraavia arvoja:

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea alkuperäisen 
laitevalmistajan moottorivalmistajille
lupaa saattaa markkinoille kiinteän määrän 
moottoreita pelkästään kyseisen 
alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 
Moottoreiden määrä kussakin 
moottoriluokassa ei saa ylittää seuraavia 
arvoja:

Or. en

Tarkistus 97
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
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Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea moottorivalmistajalleen
lupaa saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa kiinteän 
määrän moottoreita. Moottoreiden määrä 
kussakin moottoriluokassa ei saa ylittää 
seuraavia arvoja:

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea alkuperäisen 
laitevalmistajan moottorivalmistajille
lupaa saattaa markkinoille kiinteän määrän 
moottoreita pelkästään kyseisen 
alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 
Moottoreiden määrä kussakin 
moottoriluokassa ei saa ylittää seuraavia 
arvoja:

Or. en

Tarkistus 98
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.2.2 kohta – taulukko – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Moottoriluokka Moottorin tehoalue

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3 Moottorivaunujen käyttövoimana Poistetaan.
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käytettäviin moottoreihin sovelletaan 
vaiheen III A ja vaiheen III B välisestä 
siirtymäajasta alkaen 1.1.1 jaksossa 
määriteltyä joustojärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Tämä vaatimus on jo mainittu liitteessä XIII olevassa 1.1.1 kohdassa.

Tarkistus 100
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.3 Moottorivaunujen käyttövoimana 
käytettäviin moottoreihin sovelletaan 
vaiheen III A ja vaiheen III B välisestä 
siirtymäajasta alkaen 1.1.1 jaksossa 
määriteltyä joustojärjestelmää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä vaatimus on jo mainittu liitteessä XIII olevassa 1.1 kohdassa.

Tarkistus 101
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.3 kohta



AM\857770FI.doc 57/64 PE458.785v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1.3 Moottorivaunujen käyttövoimana 
käytettäviin moottoreihin sovelletaan 
vaiheen III A ja vaiheen III B välisestä 
siirtymäajasta alkaen 1.1.1 jaksossa 
määriteltyä joustojärjestelmää.

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja 
vaiheen III B välisenä siirtymäaikana
halutessaan hakea moottorivalmistajilleen
lupaa saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa enintään 12 
moottoria veturin käyttövoimana 
käytettäväksi.

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi halutessaan hakea 
alkuperäisen laitevalmistajan 
moottorivalmistajille lupaa saattaa 
markkinoille enintään 12 moottoria 
pelkästään kyseisen alkuperäisen 
laitevalmistajan käyttöön.

Or. en

Tarkistus 103
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
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moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja 
vaiheen III B välisenä siirtymäaikana
halutessaan hakea moottorivalmistajilleen
lupaa saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa enintään 12 
moottoria veturin käyttövoimana 
käytettäväksi.

moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi halutessaan hakea 
alkuperäisen laitevalmistajan 
moottorivalmistajille lupaa saattaa 
markkinoille enintään 12 moottoria 
pelkästään kyseisen alkuperäisen 
laitevalmistajan käyttöön.

Or. en

Tarkistus 104
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 10 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.
Alkuperäinen laitevalmistaja voi myös 
hakea moottoritoimittajilleen lupaa 
saattaa markkinoille lisäksi 10 moottoria 
asennettavaksi vetureihin, jotka täyttävät 
GERT 8073:n, julkaisu 2, direktiivin 
2008/57/EY 17 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuissa kansallisissa 
teknisissä säännöissä määritellyt aukean 
tilan ulottumaa koskevat vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 105
Martin Callanan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 20 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.
Alkuperäinen laitevalmistaja voi myös 
hakea moottoritoimittajilleen lupaa 
saattaa markkinoille lisäksi 20 moottoria 
asennettavaksi vetureihin, jotka täyttävät 
GERT 8073:n, julkaisu 2, direktiivin 
2008/57/EY 17 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuissa kansallisissa 
teknisissä säännöissä määritellyt aukean 
tilan ulottumaa koskevat vaatimukset ja 
joilla on tai joille voidaan myöntää 
turvallisuussertifikaatti Ison-Britannian 
kansallisessa verkossa käyttöä varten.

Or. en

Tarkistus 106
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
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laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 20 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.
Alkuperäinen laitevalmistaja voi myös 
hakea moottoritoimittajilleen lupaa 
saattaa markkinoille lisäksi 20 moottoria 
asennettavaksi vetureihin, jotka täyttävät 
GERT 8073:n, julkaisu 2, direktiivin 
2008/57/EY 17 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuissa kansallisissa 
teknisissä säännöissä määritellyt aukean 
tilan ulottumaa koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Vaiheen III B moottoreita ei voida asentaa vetureihin. Pienemmissä vetureissa esiintyy 
vieläkin suurempia teknisiä vaikeuksia, ja niiden tulisi päästä hyötymään lisäjoustosta.

Tarkistus 107
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 20 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.
Alkuperäinen laitevalmistaja voi myös 
hakea moottoritoimittajilleen lupaa 
saattaa markkinoille lisäksi 10 moottoria 
asennettavaksi vetureihin, jotka täyttävät 
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GERT 8073:n, julkaisu 2, direktiivin 
2008/57/EY 17 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuissa kansallisissa 
teknisissä säännöissä määritellyt aukean 
tilan ulottumaa koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 108
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 25 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
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III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 40 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

Or. es

Perustelu

Vetureiden suunnitteluun sijoitetaan paljon, ja tekniikan kehittymistä varten sijoituksissa 
tarvitaan tiettyjä määräaikoja. Kun otetaan huomioon, että rautatieliikenteestä aiheutuvat 
päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden liikennemuotojen päästöt, olisi lisättävä 
siirtymäaikana markkinoille saatettavien moottoreiden enimmäismäärää, jotta ei rajoitettaisi 
nykyistä valikoimaa, mikä aiheuttaisi rautatieliikenteen kehityksessä epätoivottuja 
vaikutuksia, eikä vapaata kilpailua.

Tarkistus 110
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 8 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi, jos on 
olemassa teknisiä syitä, joiden vuoksi 
vaiheen III B raja-arvojen noudattaminen 
ei ole mahdollista.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.5 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1.5. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
liitettävä hakemukseensa
hyväksyntäviranomaiselle seuraavat tiedot:

1.5. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
liitettävä hakemukseen
hyväksyntäviranomaiselle seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 112
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.5 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1.5. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
liitettävä hakemukseensa
hyväksyntäviranomaiselle seuraavat tiedot:

1.5. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
liitettävä hakemukseen
hyväksyntäviranomaiselle seuraavat tiedot:

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 2 jakso

Komission teksti Tarkistus

2. MOOTTORINVALMISTAJAN 
TOIMET
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2.1. Moottorinvalmistaja voi saattaa 
markkinoille moottoreita tämän liitteen
1 ja 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn
joustojärjestelmän puitteissa.
2.2. Moottorinvalmistajan on merkittävä
kyseiset moottorit tekstillä
"Joustojärjestelmän mukaisesti 
markkinoille saatettu moottori"
liitteessä I olevassa 3 jaksossa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 3 jakso

Komission teksti Tarkistus

3. HYVÄKSYNTÄVIRANOMAISEN 
TOIMET
3.1. Hyväksyntäviranomaisen on 
arvioitava joustojärjestelmää koskevan 
pyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen 
sisältö. Arvion perusteella sen on 
ilmoitettava alkuperäiselle 
laitevalmistajalle joustojärjestelmän 
käyttöä koskevasta myönteisestä tai 
kielteisestä päätöksestään.

Or. en


