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Pakeitimas 17
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą;

Or. en

Pagrindimas

Išplėtus direktyvos dėl ne kelių mobiliųjų mašinų lankstumo priemones kiltų rimta grėsmė 
valstybėse narėse nepasiekti ES oro kokybės tikslų. Pasiūlymas prieštarauja pačios Komisijos 
teiginiams ir EP raginimams sukurti labiau į išteklius orientuotus teisės aktus dėl oro 
kokybės. Sušvelninus esamus teisės aktus taip pat būtų sukurtas precedentas, labai pavojingas 
kitiems ES teisės aktams dėl išmetalų kiekio ribinių verčių.

Pakeitimas 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 19
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą 
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Or. en

Pakeitimas 20
Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyvoje 97/68/EB 
reglamentuojamas variklių, sumontuotų ne 
kelių mobiliosiose mašinose, išmetalų
kiekis. Dabar galiojančios III A etapo 
išmetalų kiekio ribinės vertės, taikomos 
tvirtinant daugumos slėginio uždegimo 
variklių tipą, turi būti pakeistos 
griežtesnėmis III B etapo ribinėmis 
vertėmis. Nuo 2010 m. sausio 1 d. šios 
ribinės vertės taikomos tvirtinant šių 
variklių tipą, o nuo 2011 m. sausio 1 d. –
tiekiant juos rinkai.

(1) Direktyvoje 97/68/EB 
reglamentuojamas variklių, sumontuotų ne 
kelių mobiliosiose mašinose, išmetamų oro 
teršalų kiekis ir ribinės vertės, kartu 
saugant žmonių sveikatą ir aplinką. Dabar 
galiojančios III A etapo išmetalų kiekio 
ribinės vertės, taikomos tvirtinant 
daugumos slėginio uždegimo variklių tipą, 
turi būti pakeistos griežtesnėmis III B 
etapo ribinėmis vertėmis. Nuo 2010 m. 
sausio 1 d. šios ribinės vertės taikomos 
tvirtinant šių variklių tipą, o nuo 2011 m. 
sausio 1 d. – tiekiant juos rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Direktyvos 97/68/EB 1 straipsniu, kuriame nustatomas tikslas suderinti 
valstybių narių įstatymus dėl išmetamųjų teršalų standartų ir tipo patvirtinimo tvarkos 
variklių, kurie turi būti įrengti ne kelių mobiliosiose mašinose ir kuriuo siekiama sklandaus 
rinkos veikimo ir pagerinti žmonių sveikatą ir aplinkos apsaugą

Pakeitimas 21
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Šiuo metu Komisija rengia 
Direktyvos 97/68/EB peržiūrą pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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Direktyvos 2004/24/EB 2 straipsnyje 
nurodytas rekomendacijas. Tačiau tam, 
kad šioje direktyvoje pateiktos priemonės 
būtų veiksmingos, jos turėtų įsigalioti iš 
kart po to, kai bus pradėtas taikyti III B 
etapas.

Or. en

Pakeitimas 22
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Tolesnėje Direktyvos 97/68/EB 
peržiūroje Komisija turėtų pasiūlyti 
sukurti naują išmetamų teršalų kiekio 
reikalavimų V etapą, kuris turėtų būti 
suderintas su Euro VI standarto, skirto 
sunkiosioms transporto priemonėms, 
reikalavimais;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu kuo anksčiau – kitos Direktyvos 97/68/EB peržiūros metu, nustatyti naujas ribines 
vertes siekiant pramonei suteikti pakankamai laiko naujų reikalavimų techniniam 
įgyvendinimui. Palyginti su jau nustatytomis IV etapo vertėmis varikliams, suderinus su Euro 
VI vertėmis bus dar labiau sumažintas kietųjų dalelių išmetimas nustačius griežtesnes kietųjų 
dalelių masės (PM) ir kietųjų dalelių skaičiaus (PN) ribas.

Pakeitimas 23
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Būsimos Direktyvos 97/68/EB 
peržiūroje metu turėtų pateikti nauji 
reikalavimai dėl kietųjų dalelių išmetimo 
mažinimo, būtent kietųjų dalelių skaičiaus 
(PN) ribinė vertė, taikomi visų kategorijų 
varikliams siekiant užtikrinti efektyvų 
išmetamų itin smulkių dalelių kiekio 
sumažinimą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi itin smulkios dalelės yra beveik besvorės, dabartinis metodas, paremtas kietųjų 
dalelių masės ribinėmis vertėmis nesuteikia tinkamo sprendimo dėl itin smulkių kietųjų dalelių 
dalies, kuri yra ypač kenksminga žmonių sveikatai ir taip pat gali daryti didelį poveikį 
klimatui (ypač juodosios anglies dalelės), išmetimo. Priėmus dalelių skaičiaus (PN) ribinę 
vertę, bus užtikrinama, kad atsirastų geriausia turima technologija, kuria efektyviai būtų 
sprendžiamas kietųjų dalelių išmetimo klausimas.

Pakeitimas 24
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Šiuo metu JTEEK vyksta diskusijos 
dėl suderintų reikalavimų dėl išmetalų 
kontrolės prietaisų pritaikymo. Ja 
remdamasi Komisija turėtų būsimojoje 
Direktyvos 97/68/EB peržiūroje nustatyti 
išsamų metodą skatinti esamo ne kelių 
mobiliųjų mašinų parko išmetamųjų dujų 
apdorojimo sistemų pritaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Esamų įrengimų pritaikymas įrengiant modernius išmetalų kontrolės prietaisus yra svarbi 
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priemonė, kad būtų greitai sumažintas viso ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriaus poveikis 
aplinkai.

Pakeitimas 25
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Direktyvoje 98/24/EB pažymima, kad 
išmetami dyzelino suodžiai yra 
kancerogeniniai. Todėl veiklai ir 
procedūroms, kurių metu darbuotojai 
susiduria su dyzelinių variklių 
išmetamomis dujomis, turėtų būti 
taikomas modernus poveikio sumažinimo 
reikalavimas. Darbininkai, ypač 
statybvietėse, nuolat susiduria su 
statybinių įrengimų išmetamais teršalais, 
todėl jiems būtina užtikrinti kaip galima 
geresnę apsaugą.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu praplečiamas pranešėjo pakeitimas ir pateikiama seniai vėluojanti nuoroda į 
Pavojingų cheminių veiksmų direktyvą.

Pakeitimas 26
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Atsižvelgiant į patirtį, mokslinių 
tyrimų rezultatus ir turimas technologijas, 
reikėtų imtis šių naujų veiksmų:
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a) dėl ilgo jau rinkai pateiktų ne kelių 
mobiliųjų mašinų naudojimo laikotarpio 
jų didelis išmetalų kiekis dar ilgai kels 
pavojų sveikatai ir aplinkai. Sąjungoje 
turėtų būti kaip įmanoma greičiau 
sukurtas standartinis tokių įrengimų 
pritaikymo procesas.
b) Itin smulkios dalelės atsiranda aukštos 
temperatūros degimo proceso metu. Šios 
nanodalelės (PM 0,1) yra „besvorės“ –
atliekant gravimetrinius matavimus į jas 
neatsižvelgiama. Tačiau, dėl jų 
toksikologinės reikšmės žmonių sveikatai, 
Sąjungos nuostatose dėl sunkiųjų 
transporto priemonių teršalų (18 birželio 
2009 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 595/2009 dėl 
motorinių transporto priemonių ir 
variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į 
sunkiųjų transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės 
naudotis transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacija112 straipsnis, Euro 
VI) ir lengvųjų transporto priemonių 
teršalų (2007 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į 
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų 
keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos prieigos2, Euro 
VI) buvo nustatyta tinkama matavimo 
procedūra. Ji taip pat turėtų būti nustatyta 
ir ne kelių mobiliųjų mašinoms.
c) Mobiliosios mašinos ir transporto 
priemonės turėtų būti nuolatos 
išbandomos, kad būtų nustatyta, ar jų 
išmetamų teršalų kiekis atitinka vertes, 
pateiktas registravimo metu. Nustačius 
tinkamas matavimo procedūras ir 
bandymų ciklus, kuriuos decentralizuotu 
būdu galėtų paprastai atlikti valstybių 
narių kompetentingos institucijos, būtų 
labai prisidedama sveikatos ir aplinkos 
apsaugos požiūriu.
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1 OL L 188, 2009 7 18, p. 1.
2 OJ L 171, 2007 6 29, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Aplinkai ir sveikatai svarbu, kad ne tik būtų nustatyti nauji standartai dėl išmetalų, bet ir jau 
rinkai pateiktų įrengimų ir transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
patobulinimai. Visų pirma, Šveicarijoje sėkmingai įrengiamos išmetamųjų dujų apdorojimo 
sistemos, ypač dyzelinių kietųjų dalelių filtrai. Jei įrenginiai būtų pritaikomi, galėtų būti netgi 
nustatytos naujos kietųjų dalelių ribinės vertės.

Pakeitimas 27
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti.
Perėjimas vyksta tuo metu, kai pramonė 
patiria didelius ekonominius sunkumus.

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti. Visų 
pirma, reikia imtis veiksmų dėl šios 
pramonės sunkios ekonominės padėties.

Or. de

Pakeitimas 28
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 

(2) III B etapo variklių kūrimas susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
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techniniams sprendimams sukurti.
Perėjimas vyksta tuo metu, kai pramonė 
patiria didelius ekonominius sunkumus.

techniniams sprendimams sukurti. Be to,
dėl šių variklių integravimo į mašinas, jas 
reikia gerokai modifikuoti.
Visas šis techninis darbas atliekamas tuo 
metu, kai visa pramonė vis dar patiria 
didelius ekonomikos sunkumus po 
precedento neturinčio nuosmukio.

Or. en

Pagrindimas

III B etapas techniškai yra pats sudėtingiausias etapas variklių ir mašinų, į kurias 
integruojami šie varikliai, gamintojams. Šis etapas ateina po išimtinės recesijos laikotarpio, 
kurio metu visa pramonė patyrė didelių sunkumų – kai kurių į direktyvos taikymo sritį 
patenkančių sektorių pardavimai sumažėjo 30–70 proc.

Pakeitimas 29
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti.
Perėjimas vyksta tuo metu, kai pramonė 
patiria didelius ekonominius sunkumus.

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti.
Pasauline finansų ir ekonominė krize 
negalima naudotis kaip priežastimi 
sušvelninti aplinkos apsaugos standartus.
Investicijos į aplinkai nekenkiančias 
technologijas yra svarbios skatinant 
ateities augimą, darbo vietų kūrimą ir 
sveikatos saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinių diskusijų metu Komisija teigia, kad ne kelių mobiliųjų mašinų gamintojų pramonė 
buvo labai neigiamai paveikta pasaulinės finansų ir ekonominės krizės. Nepaisant sunkumų, 
su kuriais šiuo metu susiduria ši pramonė, turi būti dar kartą pabrėžiama, kad krize negalima 
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naudotis kaip priežastimi sušvelninti aplinkos apsaugos standartus. Priešingai, investicijos į 
žaliąsias technologijas yra ateities augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje variklis ir svarbus 
sveikatos saugumo faktorius.

Pakeitimas 30
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Lankstumas įrangos gamintojams 
suteikia papildomo laiko perprojektuoti 
savo įrenginius, kad į juos būtų galima 
integruoti naujus variklius.

Or. en

Pagrindimas

Nors direktyva taikoma variklių gamintojams, ji daro tiesioginį poveikį įrangos, kurioje 
naudojami šie varikliai, gamintojams. Kadangi direktyvoje pateikiamos tik variklių pateikimo 
rinkai datos, lankstumas įrangos gamintojams suteikia daugiau laiko atlikti būtinus 
pakeitimus, kad būtų galima integruoti šiuos variklius. Įrangos gamintojai yra atsakingi už 
prašymus dėl lankstumo ir jo pratęsimo.

Pakeitimas 31
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvos 2004/26/EB 2 straipsnio b 
punkte numatytas papildomo lankstumo 
poreikio galimybės vertinimas.

(4) Direktyvos 2004/26/EB 2 straipsnio b 
punkte numatytas papildomo lankstumo 
poreikio galimybės vertinimas, 
nepriklausomas nuo šiuo metu Komisijos 
atliekamos Direktyvos 97/68/EB išsamios 
peržiūros.

Or. en



PE458.785v01-00 12/62 AM\857770LT.doc

LT

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad papildomas lankstumas patenkina neatidėliotinus specifinius poreikius, 
kaip buvo leista Direktyvos 2004/26/EB 2 straipsnio b punkte. Kita vertus, šiuo metu 
vykstančios Direktyvos 97/68/EB peržiūros taikymo sritis yra platesnė ir ja siekiama įvertinti 
iš tuomet peržiūrėti visą sistemą.

Pakeitimas 32
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Krizės metu pardavimai žymiai 
sumažėjo ir paveikė tikrąją dabartinio 
lankstumo lygio vertę, ypač variklių 
kategorijų, kurios turi atitikti III B etapo 
reikalavimus nuo 2012 ir 2013 m. ir 
vėliau.

Or. en

Pagrindimas

III B etapo reikalavimai įsigalios 2012 m. sausio 1 d. 56-130 kW varikliams ir 2013 m. sausio 
1 d. 37-56 kW varikliams. Kadangi į 5 metų atskaitinį laikotarpį bus įtraukti labai mažų 
pardavimų metai, tikrasis variklių, kuriuos galima pateikti rinkai pagal lankstumo schemą, 
skaičius bus žymiai mažesnis, nei paprastomis rinkos sąlygomis.

Pakeitimas 33
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal 

Išbraukta.
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lankstumo schemą, procentinis skaičius 
turėtų būti padidintas nuo 20 iki 50 % 
įrangos, parduodamos su tos kategorijos 
varikliais, gamintojų metinės apyvartos. 
Maksimalus variklių, kurie gali būti 
tiekiami rinkai pagal lankstumo schemą, 
skaičius turėtų būti atitinkamai pakeistas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti
padidintas nuo 20 iki 50 % įrangos,
parduodamos su tos kategorijos varikliais,
gamintojų metinės apyvartos. Maksimalus
variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų 
būti atitinkamai pakeistas.

(5) III B etapo laikotarpiu variklių, 
naudojamų kitais tikslais nei automotrisių, 
lokomotyvų ir vidaus vandenų laivų
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti 
50 % įrangos kiekio, kasmet gamintojų 
pateikiamo su tos kategorijos varikliais. 
Galima alternatyva, pagal kurią buvo 
nustatytas variklių, kurie gali būti tiekiami 
rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius,
turėtų būti atitinkamai pakeista.

Or. en

Pagrindimas

Pirminiame direktyvos tekste pateikiama nuoroda į perėjimą nuo vieno etapo prie kito. Šis 
laikotarpis tikrovėje neegzistuoja, kadangi esama tęstinumo tarp vieno ir kito etapo. 
Lankstumo schemos taikomos atitinkamo etapo metu ir direktyvos tekstas pritaikomas prie šio 
požiūrio visuose kituose pakeitimuose.
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Pakeitimas 35
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti
padidintas nuo 20 iki 50 % įrangos,
parduodamos su tos kategorijos varikliais,
gamintojų metinės apyvartos. Maksimalus
variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų 
būti atitinkamai pakeistas.

(5) III B etapo laikotarpiu variklių, 
naudojamų kitais tikslais nei automotrisių 
ir lokomotyvų varymui ir tiekiamų rinkai 
pagal lankstumo schemą, procentinis 
skaičius turėtų būti 50 % įrangos kiekio,
kasmet gamintojų pateikiamo su tos 
kategorijos varikliais. Galima alternatyva,
pagal kurią buvo nustatytas variklių, kurie 
gali būti tiekiami rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius, turėtų būti atitinkamai
pakeista.

Or. en

Pagrindimas

Pirminiame direktyvos tekste pateikiama nuoroda į perėjimą nuo vieno etapo prie kito. Šis 
laikotarpis tikrovėje neegzistuoja, kadangi esama tęstinumo tarp vieno ir kito etapo. 
Lankstumo schemos taikomos atitinkamo etapo metu ir direktyvos tekstas pritaikomas prie šio 
požiūrio visuose kituose pakeitimuose.

Pakeitimas 36
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti 
padidintas nuo 20 iki 50 % įrangos, 
parduodamos su tos kategorijos varikliais, 
gamintojų metinės apyvartos. Maksimalus 
variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai 

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti 
padidintas nuo 20 iki 40 % įrangos, 
parduodamos su tos kategorijos varikliais, 
gamintojų metinės apyvartos. Maksimalus 
variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai 
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pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų 
būti atitinkamai pakeistas.

pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų 
būti atitinkamai pakeistas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Europos Parlamento frakcijų ir Komisijos pasiūlymo kompromiso.

Pakeitimas 37
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti 
padidintas nuo 20 iki 50 % įrangos, 
parduodamos su tos kategorijos varikliais, 
gamintojų metinės apyvartos. Maksimalus 
variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų 
būti atitinkamai pakeistas.

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti 
padidintas nuo 20 iki 50 % įrangos, 
parduodamos su tos kategorijos varikliais, 
gamintojų metinės apyvartos. Maksimalus 
variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų 
būti pakeistas pagal XIII priedo 1 skirsnio 
2.2 punktą.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti tos 
schemos taikymą varikliams, kurie 

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti jos
taikymą varikliams, kurie naudojami 
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naudojami automotrisių ir lokomotyvų 
varymui.

automotrisių ir lokomotyvų varymui.

Or. en

Pakeitimas 39
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti tos 
schemos taikymą varikliams, kurie 
naudojami automotrisių ir lokomotyvų 
varymui.

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti jos
taikymą varikliams, kurie naudojami 
automotrisių ir lokomotyvų varymui.

Or. en

Pakeitimas 40
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti tos 
schemos taikymą varikliams, kurie 
naudojami automotrisių ir lokomotyvų 
varymui.

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti tos 
schemos taikymą griežtai apribotu 
laikotarpiu varikliams, kurie naudojami 
lokomotyvų varymui.

Or. en

Pakeitimas 41
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Daugelyje valstybių narių skubiai 
reikia gerinti oro kokybę, tam daugelyje jų 
reikia imtis ryžtingesnių veiksmų, kad 
būtų laikomasi Oro kokybės direktyvos 
2008/50/EB. Šalinti emisijų šaltinius
vietoje yra labai svarbu siekiant šių tikslų, 
įskaitant ne kelių mobiliųjų mašinų 
sektoriaus emisijų mažinimą.

Or. en

Pakeitimas 42
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Darbininkai, ypač statybvietėse, 
nuolat susiduria su statybinių įrengimų 
išmetamais teršalais, ypač su itin 
smulkiomis kancerogeninėmis juodosios 
anglies dalelėmis, todėl jiems reikia 
apsaugos naudojant geriausią turimą 
technologiją, sustiprintos nustatant 
dalelių skaičiaus kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 43
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Bendrovėms, naudojančioms 
įrenginius, patenkančius į šios direktyvos 
taikymo sritį, turėtų būti skiriama parama 
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pagal Europos finansinės paramos 
programas arba atitinkamas valstybių 
narių teikiamas paramos programas. 
Reikia numatyti, kad iš paramos pagal 
šias programas gavėjų būtų reikalaujama
taikyti geriausią jų sektoriuose turimą 
technologiją. Turėtų būti remiamos tik tos 
bendrovės, kurios naudoja geriausius 
emisijų standartus atitinkančias 
technologijas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 
galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
jos turi būti skirtos tik III B etapui,

Or. en

Pakeitimas 45
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
jos turi būti skirtos tik III B etapui,
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galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 46
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 
galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo.

Or. en

Pakeitimas 47
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 
galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus.
jos turi būti skirtos tik III B etapui arba 3 
metams, jei nesama tolesnio etapo.

Or. en
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Pakeitimas 48
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus
pramonės sektoriaus patiriamus 
sunkumus. Todėl jos turėtų būti skirtos tik 
perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
turėtų baigti galioti vėliausiai 2013 m. 
gruodžio 31 d.

(7) Numatytomis priemonėmis pramonės
sektoriui laikinai taikoma išimtis, kuri 
negali tapti nuolatiniu pritaikymu. Todėl 
jos turėtų būti skirtos tik perėjimui nuo 
III A prie III B etapo ir turėtų baigti galioti 
vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

Or. de

Pakeitimas 49
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus. 
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 
galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus. 
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 
galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.
Po šios datos perėjimui nuo III A prie 
III B etapo neturėtų būti suteikiama jokio 
papildomo lankstumo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kai kurių kategorijų varikliams nesukurtas IV etapas, svarbu nustatyti lankstumo 
priemonių galiojimo terminą, siekiant užtikrinti tinkamą III b etapo įgyvendinimą visų rūšių 
variklių kategorijoms ir taikymui.
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Pakeitimas 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas) 
Direktyva 97/68/EB
2 straipsnio paskutinė įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 2 straipsnio paskutinė įtrauka 
pakeičiama taip:
– lankstumo schema – išimties taikymo 
tvarka, pagal kurią valstybė narė leidžia 
rinkai pateikti ribotą variklių kiekį 
laikantis 10 straipsnio nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Esamojoje direktyvoje nepateikiama aiški lankstumo schemos apibrėžtis, todėl tam, kad visas 
Direktyvos tekstas būtų aiškesnis, būtina pateikti tokią apibrėžtį.

Pakeitimas 51
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas) 
Direktyva 97/68/EB
2 straipsnio paskutinė įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 2 straipsnio paskutinė įtrauka 
pakeičiama taip:
– lankstumo schema – išimties taikymo 
tvarka, pagal kurią valstybė narė leidžia 
rinkai pateikti ribotą variklių kiekį 
laikantis 10 straipsnio nuostatų.

Or. en
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Pagrindimas

Esamojoje direktyvoje nepateikiama aiški lankstumo schemos apibrėžtis, todėl tam, kad visas 
Direktyvos tekstas būtų aiškesnis, būtina pateikti tokią apibrėžtį.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 
Direktyva 97/68/EB
2 straipsnio nauja įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 2 straipsnis papildomas tokia nauja 
įtrauka:
– variklių kategorija – variklių 
klasifikacija pagal galios intervalą, 
išmetalų kiekio etapo reikalavimus ir 
variklio klasifikaciją pagal I priedo I 
skirsnį.

Or. en

Pagrindimas

Esamojoje direktyvoje nepateikiama aiški variklio kategorijos apibrėžtis, todėl tam, kad visas 
Direktyvos tekstas būtų aiškesnis, būtina pateikti tokią apibrėžtį.

Pakeitimas 53
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 
Direktyva 97/68/EB
2 straipsnio nauja įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 2 straipsnis papildomas tokia nauja 
įtrauka:
– variklių kategorija – variklių 
klasifikacija pagal galios intervalą, 
išmetalų kiekio etapo reikalavimus ir 
variklio klasifikaciją pagal I priedo I 
skirsnį.

Or. en

Pagrindimas

Esamojoje direktyvoje nepateikiama aiški variklio kategorijos apibrėžtis, todėl tam, kad visas 
Direktyvos tekstas būtų aiškesnis, būtina pateikti tokią apibrėžtį.

Pakeitimas 54
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas) 
Direktyva 97/68/EB
2 straipsnio nauja įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 2 straipsnis papildomas šia įtrauka:
– kietųjų dalelių išmetimo mažinimo 
išmetamųjų dujų apdorojimo sistema –
prietaisai ir filtrų sistemos, kurių kietųjų 
dalelių pašalinimo veiksmingumas sudaro 
mažiausiai 90 proc. ir kurių dalelių 
skaičiaus kriterijus yra mažiausiai 1012

kWh,

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 97/68/EB nėra tikslios kietųjų dalelių išmetimo mažinimo išmetamųjų dujų 
apdorojimo sistemų apibrėžtie, atspindinčios dabartines technologijas. Tačiau jau ilgą laiką 
dyzelinių dalelių filtrų sistemos dėl darbuotojų saugumo priežasčių yra privalomos požeminės 



PE458.785v01-00 24/62 AM\857770LT.doc

LT

kasybos (statybos) įrengimams. ES teisės aktuose nėra aiškaus apibrėžimo, dėl to valdžios 
institucijoms ir gamintojams kyla interpretacijos sunkumų.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 97/68/EB
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 4 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip: 
„(6)

Išbraukta.

‘(6) Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus vidaus vandens 
laivams varyti, gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą XIII priede 1–5 
dalyse nustatyta tvarka.“

Or. en

Pakeitimas 56
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 97/68/EB
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 4 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip: 
„(6)

Išbraukta.

(6) Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus vidaus vandens 
laivams varyti, gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą XIII priede 1–5 
dalyse nustatyta tvarka.“

Or. en
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(Žr. 1 straipsnio 1 dalios 1 punkto įvadinės dalies pakeitimą)

Pakeitimas 57
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 97/68/EB
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus vidaus vandens 
laivams varyti, gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą XIII priede 1–5 
dalyse nustatyta tvarka.“

(6) Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus automotrisėms ir
vidaus vandens laivams varyti, gali būti 
tiekiami rinkai pagal lankstumo schemą 
XIII priede 1–5 dalyse nustatyta tvarka.“

Or. en

Pagrindimas

III B etapo reikalavimus tenkinančios automotrisės jau egzistuoja ir su varikliais susiję 
sprendimai jau rasti. Automotrisėse dažniausiai naudojami iš sunkiųjų transporto priemonių 
paimti varikliai, tenkinantys IIIB etapo reikalavimus. Taigi, automotrisės neturėtų būti 
įtrauktos į lankstumo schemą, kuri minima Direktyvoje 2004/26/EB.

Pakeitimas 58
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 97/68/EB
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus vidaus vandens 
laivams varyti, gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą XIII priede 1–5 
dalyse nustatyta tvarka.“

(6) Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus automotrisėms ir
vidaus vandens laivams varyti, gali būti 
tiekiami rinkai pagal lankstumo schemą 
XIII priede 1–5 dalyse nustatyta tvarka.“

Or. en
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Pakeitimas 59
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 97/68/EB
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 8 straipsnis papildomas šia dalimi:
(6a) Tai nepažeidžia valstybių narių 
išmetalų kiekio mažinimo priemonių, 
taikomų šių variklių naudojimui, 
atitinkančių dabartinę padėtį, darbuotojų 
saugą ir pažeidžiamose vietovėse, kai 
viršijamos 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje1 nustatytos vertės, 
su sąlyga, kad jos atitiktų principą 
„teršėjas moka“, būtų nediskriminacinės 
ir tikslinės.
1 OL L 152, 2008 11 6., p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Atitiktis Direktyvai 2006/50/EB pagal kietąsias daleles ir azotą turi leisti valstybėms narėms 
imtis priemonių dėl didelį išmetalų kiekį išskiriančių variklių, ypač pažeidžiamose vietovėse 
(aplinkos zonose), kurie jau pateikti rinkai. Šiuo išaiškinimu suteikiamas būtinas lankstumas 
ir atitinka Bendrijos teisės aktų poziciją. Tačiau su juo nesutinka atsakingas Komisijos 
Pramonės ir verslo generalinis direktoratas, nors panašios priemonės Europoje jau ilgą laiką 
taikomos kelių transporto priemonėms (automobiliams ir sunkvežimiams).

Pakeitimas 60
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 a dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 a dalis išbraukiama;

Or. en

Pagrindimas

Išimtimi, taikoma pakaitiniams varikliams, sukuriama teisės aktų spraga. Tokia išimtis turėtų 
būti taikoma su sąlyga, kad būtų pritaikomi išmetalų kontrolės prietaisai, tačiau kadangi 
Europoje nėra suderintos pritaikymo reikalavimų sistemos, šią nuostatą reikėtų išbraukti 
siekiant užtikrinti, kad ne kelių mobiliųjų mašinų parkas būtų nuolatos gerinamas.

Pakeitimas 61
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1a dalies antra pastraipa išbraukiama.

Or. en

Pakeitimas 62
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1a dalies antra pastraipa išbraukiama.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi daugelyje anksčiau pagamintų transporto priemonių nėra pakankamai vietos 
montuoti tokios pat galios III B etapo reikalavimus atitinkančius variklius, galimybė 
ankstesnius nei III A etapo variklius ir III A etapo variklius, sumontuotus į senesnes 
transporto priemones, pakeisti III A etapo reikalavimus atitinkančiais varikliais leis sektoriui 
siekti ekologiškesnių III A etapo standartų, vietoj to, kad būtų naudojami labiau aplinką 
teršiantys varikliai (ankstesni nei III A etapo) ir taip sumažinti senųjų transporto priemonių 
išmetamų teršalų lygį, neatsisakyti naudoti transporto priemonių anksčiau už nurodytą jų 
naudojimo terminą ir galų gale užkirsti kelią modaliniam perėjimui nuo geležinkelių prie 
kelių.

Pakeitimas 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1a dalies antra pastraipa išbraukiama:

Or. en

Pakeitimas 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 b, c ir d dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) Įterpiamos šios 1b, 1c ir 1d dalys:
"1b. Į automotrisę, traukinį ar 
lokomotyvą, kurių gaminant įmontuotas 
variklis neatitinka III A etapo ribinių 
verčių arba atitinka tik III A etapo ribines 
vertes, montuojamas pakaitinis variklis 
turi atitikti bet jau nustatytas III A etapo 
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ribines vertes. Tokiems varikliams 
netaikomos 9 straipsnio 3g, 3i ir 4a dalys.
1c. Tačiau, naudodamos toliau nustatytą 
leidimo nukrypti procedūrą, valstybės 
narės gali leisti gaminti ir montuoti III A 
etapo reikalavimų neatitinkančius 
pakaitinius variklius šiais atvejais:
i) siekiant atnaujinti ar pagerinti jau 
esamą automotrisę, traukinį ar 
lokomotyvą, jei dėl III A etapo 
reikalavimų taikymo kiltų didelių 
techninių sunkumų, susijusių su 
gabaritais, ašies apkrova, kėbulo ir 
važiuoklės modeliu ar variklio(-ių) 
daugialypės kontrolės sistema, ir jei dėl to 
kiltų grėsmė ekonominiam projekto 
įgyvendinamumui;
ii) jei, įvykus automotrisės, traukinio ar 
lokomotyvo avarijai ar nepataisomam 
visiškam jų variklio gedimui, III A etapo 
reikalavimų taikymas keltų didelių 
techninių sunkumų ir dėl to kiltų grėsmė, 
jog apgadintos automotrisės ar 
lokomotyvo remontas bus ekonomiškai 
nepagrįstas.
Šiems varikliams netaikomos 9 straipsnio 
3g, 3i ir 4a dalys.
Kai taikoma leidžianti nukrypti nuostata, 
nukrypti leidžianti valstybė narė per šešis 
mėnesius pateikia Komisijai ir kitų 
valstybių narių patvirtinimus 
išduodančioms institucijoms dokumentą 
tiek popierine, tiek elektronininių bylų 
forma, kuriame nurodoma:
– unikalus leidimo nukrypti numeris, 
kuris nurodytas ant etiketės, klijuojamos 
ant visų variklių, kuriems taikomas tas 
leidimas,
– leidimo nukrypti pobūdis, įskaitant 
išmetamų teršalų kiekio, palyginto su 
III A etapo ribinėmis vertėmis, aprašymą, 
ir išsami informacija apie alternatyvias 
priemones, kurios bus taikomos,
išsamus leidimo nukrypti suteikimo 
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pagrindimas, įskaitant svarbiausius 
techninius sunkumus, jų ekonomines ir 
aplinkosaugines pasekmes, projektavimo 
pastangų, padarytų siekiant priartėti prie 
III A etapo reikalavimų, ir , jei reikia, kitų 
parko vystymosi ir veiklos priemonių 
aprašymas,
– variklių, kuriems taikomas leidimas 
nukrypti, skaičius,
– gamintojo duomenys ir variklių, 
kuriems taikomas leidimas nukrypti, rūšys 
ir serijos numeriai,
– išsami informacija apie geležinkelio 
transporto priemonių, kuriose bus 
įmontuoti varikliai, serijas, taip pat jų 
eksploatacijos zonos,
– bet kokia kita informacija, kuri padėtų 
pagrįsti prašymą leisti nukrypti.
1d. Jei varikliai pateikiami į rinką 
remiantis 1a, 1b, 1c dalių nuostatomis, 
užrašas „PAKAITINIS VARIKLIS“ turi 
būti pavaizduotas ant variklio etiketės 
arba turi būti įtrauktas į variklio 
naudojimo vadovą.“

Or. en

Pagrindimas

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines' 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.
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Pakeitimas 65
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 b ir c dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) Įterpiamos šios dalys:
1b. Į automotrisę, traukinį ar lokomotyvą, 
kurių gaminant įmontuotas variklis 
neatitinka III A etapo ribinių verčių arba 
atitinka tik III A etapo ribines vertes, 
montuojamas pakaitinis variklis turi 
atitikti bet jau nustatytas III A etapo 
ribines vertes. Tokiems varikliams 
netaikomos 9 straipsnio 3g, 3i ir 4a dalys.
1c. Jei varikliai pateikiami į rinką 
remiantis 1a, 1b, 1c dalių nuostatomis, 
užrašas „PAKAITINIS VARIKLIS“ turi 
būti nurodytas ant variklio etiketės arba 
turi būti įtrauktas į naudojimo vadovą.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi daugelyje anksčiau pagamintų transporto priemonių nėra pakankamai vietos 
montuoti tokios pat galios III B etapo reikalavimus atitinkančius variklius, galimybė 
ankstesnius nei III A etapo variklius ir III A etapo variklius, sumontuotus į senesnes 
transporto priemones, pakeisti III A etapo reikalavimus atitinkančiais varikliais leis sektoriui 
siekti ekologiškesnių III A etapo standartų, vietoj to, kad būtų naudojami labiau aplinką 
teršiantys varikliai (ankstesni nei III A etapo) ir taip sumažinti senųjų transporto priemonių 
išmetamų teršalų lygį, neatsisakyti naudoti transporto priemonių anksčiau už nurodytą jų 
naudojimo terminą ir galų gale užkirsti kelią modaliniam perėjimui nuo geležinkelių prie 
kelių.

Pakeitimas 66
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a c papunktis (naujas)
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Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 d ir e dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) Įterpiamos šios dalys:
"1d. Nukrypdamos nuo nuostatų valstybės 
narės gali leisti gaminti ir montuoti 
pakaitinius variklius, neatitinkančius 
III A etapo reikalavimų, šiais atvejais:
i) siekiant atnaujinti ar pagerinti jau 
esamą automotrisę, traukinį ar 
lokomotyvą, jei dėl III A etapo 
reikalavimų taikymo kiltų didelių 
techninių sunkumų, susijusių su 
gabaritais, ašies apkrova, kėbulo ir 
važiuoklės modeliu ar variklio(-ių) 
daugialypės kontrolės sistema, ir jei dėl to 
kiltų grėsmė ekonominiam projekto 
įgyvendinamumui; su sąlyga, kad taikant 
būtų atliekamas poveikio vertinimas, 
kuriame būtų pateikiamas pakankamas 
pagrindimas nukrypti nuo nuostatų ir 
įrodoma, kad bendras išmetamų teršalų 
kiekis bus pagerintas palyginti su 
pirminiais varikliais.
ii) jei, įvykus automotrisės, traukinio ar 
lokomotyvo avarijai ar nepataisomam 
visiškam jų variklio gedimui, III A etapo 
reikalavimų taikymas keltų didelių 
techninių sunkumų ir dėl to kiltų grėsmė, 
jog apgadintos automotrisės, traukinio ar 
lokomotyvo remontas bus ekonomiškai 
nepagrįstas. Varikliams, minimiems šioje 
dalyje, netaikomos 9 straipsnio 3g, 3i ir 4a 
dalys. Kai taikoma leidžianti nukrypti 
nuostata, nukrypti leidžianti valstybė narė 
per šešis mėnesius pateikia Komisijai ir 
kitų valstybių narių patvirtinimus 
išduodančioms institucijoms dokumentą 
tiek popierine, tiek elektronine forma, 
kuriame nurodoma:
– unikalus leidimo nukrypti numeris, 
kuris nurodytas ant etiketės, klijuojamos 
ant visų variklių, kuriems taikomas tas 
leidimas,
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– leidimo nukrypti pobūdis, įskaitant 
išmetamų teršalų kiekio, palyginto su 
III A etapo ribinėmis vertėmis, aprašymą, 
ir išsami informacija apie alternatyvias 
priemones, kurios bus taikomos,
– išsamus leidimo nukrypti suteikimo 
pagrindimas, įskaitant svarbiausius 
techninius sunkumus, jų ekonomines ir 
aplinkosaugines pasekmes, projektavimo 
pastangų, padarytų siekiant priartėti prie 
III A etapo reikalavimų, ir , jei reikia, kitų 
parko vystymosi ir veiklos priemonių 
aprašymas,
– variklių , kuriems taikomas leidimas 
nukrypti, skaičius, – gamintojo duomenys 
ir variklių, kuriems taikomas leidimas 
nukrypti, rūšys ir serijos numeriai,
– išsami informacija apie geležinkelio 
transporto priemonių, kuriose bus 
įmontuoti varikliai, serijas, taip pat jų 
eksploatacijos zonos,
– bet kokia kita informacija, kuri padėtų 
pagrįsti prašymą leisti nukrypti.
1e. Jei varikliai pateikiami į rinką 
remiantis 1a, 1b, 1c dalių nuostatomis, 
užrašas „PAKAITINIS VARIKLIS“ turi 
būti pavaizduotas ant variklio etiketės 
arba turi būti įtrauktas į naudojimo 
vadovą.“

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 b ir c dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ab) Įterpiamos šios dalys:
"1b. Į automotrisę, traukinį ar 
lokomotyvą, kurių gaminant įmontuotas 
variklis neatitinka III A etapo ribinių 
verčių arba atitinka tik III A etapo ribines 
vertes, montuojamas pakaitinis variklis 
turi atitikti bet jau nustatytas III A etapo 
ribines vertes. Tokiems varikliams 
netaikomos 9 straipsnio 3g, 3i ir 4a dalys.
1c. Jei varikliai pateikiami į rinką 
remiantis 1a, 1b, 1c dalių nuostatomis, 
užrašas „PAKAITINIS VARIKLIS“ turi 
būti pateiktas ant variklio etiketės arba 
turi būti įtrauktas į naudojimo vadovą.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi daugelyje anksčiau pagamintų transporto priemonių nėra pakankamai vietos 
montuoti tokios pat galios III B etapo reikalavimus atitinkančius variklius, galimybė 
ankstesnius nei III A etapo variklius ir III A etapo variklius, sumontuotus į senesnes 
transporto priemones, pakeisti III A etapo reikalavimus atitinkančiais varikliais leis sektoriui 
siekti ekologiškesnių III A etapo standartų, vietoj to, kad būtų naudojami labiau aplinką 
teršiantys varikliai (ankstesni nei III A etapo) ir taip sumažinti senųjų transporto priemonių 
išmetamų teršalų lygį, neatsisakyti naudoti transporto priemonių anksčiau už nurodytą jų 
naudojimo terminą ir galų gale užkirsti kelią modaliniam perėjimui nuo geležinkelių prie 
kelių.

Pakeitimas 68
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a c papunktis (naujas)
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Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 d ir e dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-ac) Įterpiamos šios dalys:
„1d. Nukrypdamos nuo nuostatų valstybės 
narės gali leisti gaminti ir montuoti 
pakaitinius variklius, neatitinkančius
III A etapo reikalavimų, šiais atvejais:
i) siekiant atnaujinti ar pagerinti jau 
esamą automotrisę, traukinį ar 
lokomotyvą, jei dėl III A etapo 
reikalavimų taikymo kiltų didelių 
techninių sunkumų, susijusių su 
gabaritais, ašies apkrova, kėbulo ir 
važiuoklės modeliu ar variklio(-ių) 
daugialypės kontrolės sistema, ir jei dėl to 
kiltų grėsmė ekonominiam projekto 
įgyvendinamumui; su sąlyga, kad taikant 
būtų atliekamas poveikio vertinimas, 
kuriame būtų pateikiamas pakankamas 
pagrindimas nukrypti nuo nuostatų ir 
įrodoma, kad bendras išmetamų teršalų 
kiekis bus pagerintas palyginti su 
pirminiais varikliais.
ii) jei, įvykus automotrisės, traukinio ar 
lokomotyvo avarijai ar nepataisomam 
visiškam jų variklio gedimui, III A etapo 
reikalavimų taikymas keltų didelių
techninių sunkumų ir dėl to kiltų grėsmė, 
jog apgadintos automotrisės, traukinio ar 
lokomotyvo remontas bus ekonomiškai 
nepagrįstas.
Varikliams, minimiems šioje dalyje, 
netaikomos 9 straipsnio 3g, 3i ir 4a dalys.
Kai taikoma leidžianti nukrypti nuostata, 
nukrypti leidžianti valstybė narė per šešis 
mėnesius pateikia Komisijai ir kitų 
valstybių narių patvirtinimus 
išduodančioms institucijoms dokumentą 
tiek popierine, tiek elektronine forma, 
kuriame nurodoma:
– unikalus leidimo nukrypti numeris, 
kuris nurodytas ant etiketės, klijuojamos 
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ant visų variklių, kuriems taikomas tas 
leidimas,
– leidimo nukrypti pobūdis, įskaitant 
išmetamų teršalų kiekio, palyginto su 
III A etapo ribinėmis vertėmis, aprašymą, 
ir išsami informacija apie alternatyvias 
priemones, kurios bus taikomos,
– išsamus leidimo nukrypti suteikimo 
pagrindimas, įskaitant svarbiausius 
techninius sunkumus, jų ekonomines ir 
aplinkosaugines pasekmes, projektavimo 
pastangų, padarytų siekiant priartėti prie 
III A etapo reikalavimų, ir , jei reikia, kitų 
parko vystymosi ir veiklos priemonių 
aprašymas,
– variklių, kuriems taikomas leidimas 
nukrypti, skaičius,
– gamintojo duomenys ir variklių, 
kuriems taikomas leidimas nukrypti, rūšys 
ir serijos numeriai,
– išsami informacija apie geležinkelio 
transporto priemonių, kuriose bus 
įmontuoti varikliai, serijas, taip pat jų 
eksploatacijos zonos,
– bet kokia kita informacija, kuri padėtų 
pagrįsti prašymą leisti nukrypti.
1e. Jei varikliai pateikiami į rinką 
remiantis 1a, 1b, 1c dalių nuostatomis, 
užrašas „PAKAITINIS VARIKLIS“ turi 
būti pavaizduotas ant variklio etiketės 
arba turi būti įtrauktas į naudojimo 
vadovą.“

Or. en

Pagrindimas

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.
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Pakeitimas 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, kaip apibrėžta I priedo 1 skirsnio 
A dalies i, ii, iv ir v punktuose, pagal 
lankstumo schemą laikantis XIII priedo 
nuostatų.

(7) Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, kaip apibrėžta I priedo 1 skirsnio 
A dalies i, ii, iv ir v punktuose, pagal 
lankstumo schemą laikantis XIII priedo 
nuostatų. Ši procedūra netaikoma 
kibirkštinio uždegimo varikliams, 
nustatytiems I priedo I skirsnio A dalies iii 
punkte, ir varikliams, naudojamiems 
vidaus vandens laivams varyti.
Lankstumo schema prasideda, kai bet 
kurio atitinkamo etapo metu variklių 
pateikimas rinkai tampa privalomas ir jos 
trukmė sutampa su bet kurio atitinkamo 
etapo trukme, tačiau yra ne ilgesnė, nei 
trys metai. Variklio tipas patvirtinamas 
pagal etapo, kuris vyko iškart prieš 
svarstomąjį etapą, reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.
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Pakeitimas 70
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, kaip apibrėžta I priedo 1 skirsnio 
A dalies i, ii, iv ir v punktuose, pagal 
lankstumo schemą laikantis XIII priedo 
nuostatų.

(7) Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, kaip apibrėžta I priedo 1 skirsnio 
A dalies i, ii, iv ir v punktuose, pagal 
lankstumo schemą laikantis XIII priedo 
nuostatų. Ši procedūra netaikoma 
kibirkštinio uždegimo varikliams, 
nustatytiems I priedo I skirsnio A dalies iii 
punkte, ir varikliams, naudojamiems 
vidaus vandens laivams varyti.
Lankstumo schema prasideda, kai bet 
kurio atitinkamo etapo metu variklių 
pateikimas rinkai tampa privalomas ir jos 
trukmė sutampa su bet kurio atitinkamo 
etapo trukme, tačiau yra ne ilgesnė, nei 
trys metai. Variklio tipas patvirtinamas 
pagal etapo, kuris vyko iškart prieš 
svarstomąjį etapą, reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, kaip apibrėžta I priedo 1 skirsnio 
A dalies i, ii, iv ir v punktuose, pagal 
lankstumo schemą laikantis XIII priedo 
nuostatų.

(7) Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, kaip apibrėžta I priedo 1 skirsnio 
A dalies i, ii ir v punktuose, pagal 
lankstumo schemą laikantis XIII priedo 
nuostatų.

Variklius pagal lankstumo schemą 
pateikti rinkai galima nuo datos, kai 
prasidedamas taikyti atitinkamas etapas 
iki to etapo pabaigos, tačiau ne ilgiau kaip 
tris metus nuo to etapo pradžios. Variklio
tipas patvirtinamas pagal etapo, kuris 
vyko iškart prieš taikytiną etapą, 
reikalavimus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiama 8 dalis: Išbraukta.
„(8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 
skirsnio nuostatomis, lankstumo schema 
taikoma tik perėjimui nuo III A prie III B 
etapo ir baigia galioti 2013 m. gruodžio 
31 d.“

Or. en
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Pakeitimas 73
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiama 8 dalis: Išbraukta.
„(8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 
skirsnio nuostatomis, lankstumo schema 
taikoma tik perėjimui nuo III A prie III B 
etapo ir baigia galioti 2013 m. gruodžio 
31 d.“

Or. en

Pakeitimas 74
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiama 8 dalis: Išbraukta.
„(8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 
skirsnio nuostatomis, lankstumo schema 
taikoma tik perėjimui nuo III A prie III B 
etapo ir baigia galioti 2013 m. gruodžio 
31 d.“

Or. en



AM\857770LT.doc 41/62 PE458.785v01-00

LT

Pakeitimas 75
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d.

(8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo.

Or. en

Pakeitimas 76
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d.

(8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d. Po 
šios datos perėjimui nuo III A prie III B 
etapo nesuteikiama jokio papildomo 
lankstumo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kai kurių kategorijų varikliams nesukurtas IV etapas, svarbu nustatyti lankstumo 
priemonių galiojimo terminą, siekiant užtikrinti tinkamą III b etapo įgyvendinimą visų rūšių 
variklių kategorijoms ir taikymui.
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Pakeitimas 77
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 97/68/EB
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 13 straipsnis pakeičiamas taip:
Šios direktyvos nuostatos neturi įtakos 
valstybių narių teisei nustatyti, tinkamai 
laikantis Sutarties, tokių dabartinę padėtį 
atitinkančių reikalavimų, kokie, jų 
manymu, yra reikalingi, kad būtų 
garantuota darbininkų, naudojančių 
šioje direktyvoje nurodytus 
mechanizmus, sauga.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu panaikinama išpūsta 13 straipsnio formuluotė ir išmetalų klausimu Direktyva 
97/68/EB suderinama su Pavojingų cheminių veiksmų direktyva 98/24/EB. Tai taip pat yra 
būtina, kadangi gamintojai mobiliosiose mašinose ir transporto priemonėse montuoja dalelių 
filtrus ir kyla pavojus, kad gali būti atšauktas jų CE ženklas ir kilti pretenzijų dėl garantijos. 
Pakeitimas taip pat apima Direktyvos 97/68/EB 4 priedo 1 dalį.

Pakeitimas 78
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Kadangi Komisija jau rengia Direktyvos 
97/68/EB dėl ne kelių mobiliųjų mašinų 
dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekio, o 
tai reiškia, kad 2012 m. pradžioje reikia 
tikėtis išsamesnės šios direktyvos 
peržiūros, yra perspektyvu su šia direktyva 
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susijusius klausimus spręsti plačiau, o ne 
susitariant dėl galimai kenksmingų 
nesuderintų teisės aktų; Todėl ragina 
Komisiją pateikti šią planuojamą 
peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pakankamai vėlai pateikė savo pasiūlymą COM(2010)362 dėl dalinio direktyvos 
97/68/EB keitimo, nes priemonės kurias Komisija ketina įgyvendinti jau galioja nuo 2011 m. 
sausio 1 d. Kadangi Komisijos pasiūlymu gali būti sukurtas nepageidautinas precedentas, 
susilpninantis aplinkos apsaugos teisės aktus ir sutartus standartus, o visos direktyvos 
97/68/EB persvarstymas jau yra rengiamas, šie klausimai turėtų ir gali būti sprendžiami 
išsamiau.

Pakeitimas 79
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 c straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis
Komisija kasmet Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą dėl Euro III B 
etapo reikalavimus atitinkančių 
lokomotyvų kūrimo.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedo įžanginė dalis
Direktyva 97/68/EB
-

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIII priedo 1 skirsnis pakeičiamas taip: XIII priedas pakeičiamas taip:
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Or. en

Pakeitimas 81
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedo įžanginė dalis
Direktyva 97/68/EB
-

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIII priedo 1 skirsnis pakeičiamas taip: XIII priedas pakeičiamas taip:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Išskyrus perėjimo nuo III A prie III B 
etapo laikotarpį, pirminės įrangos 
gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 
lankstumo schema, turi prašyti leidimo bet 
kurios patvirtinimą suteikiančios 
institucijos įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 
ir 1.1.2 skirsniuose nurodytų variklių, 
kurie neatitinka reikalavimų dėl 
galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, 
tačiau yra patvirtinti kaip atitinkantys 
reikalavimus dėl ankstesniojo etapo 
išmetalų kiekio ribinių verčių.

1.1. Pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, išskyrus variklius, naudojamus 
lokomotyvams varyti, turi prašyti  bet 
kurios patvirtinimą suteikiančios 
institucijos suteikti leidimą pirminės 
įrangos gamintojo variklių gamintojams 
pateikti rinkai variklius, skirtus tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti. 
Išskyrus III B etapą, variklių skaičius 
neturi viršyti tų skaičių, kurie nurodyti
1.1.1 ir 1.1.2 punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad variklių, kuriems taikoma lankstumo schema, tipas būtų patvirtinamas 
pagal ankstesniojo etapo reikalavimus perkeliamas į 10 straipsnio 7 dalį.
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Pakeitimas 83
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Išskyrus perėjimo nuo III A prie III B 
etapo laikotarpį, pirminės įrangos 
gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 
lankstumo schema, turi prašyti leidimo bet 
kurios patvirtinimą suteikiančios 
institucijos įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 
ir 1.1.2 skirsniuose nurodytų variklių, 
kurie neatitinka reikalavimų dėl 
galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, 
tačiau yra patvirtinti kaip atitinkantys 
reikalavimus dėl ankstesniojo etapo 
išmetalų kiekio ribinių verčių.

1.1. Nepažeidžiant 1.2 punkto nuostatų, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, išskyrus variklius, naudojamus 
lokomotyvams varyti, turi prašyti bet 
kurios patvirtinimą suteikiančios 
institucijos suteikti leidimą pirminės 
įrangos gamintojo variklių gamintojams 
pateikti rinkai variklius, skirtus tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti. 
Išskyrus III B etapą, variklių skaičius 
neturi viršyti tų skaičių, kurie nurodyti
1.1.1 ir 1.1.2 punktuose.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.1.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius pagal 
kiekvieną variklių kategoriją turi neviršyti 
20 % pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 

1.1.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius pagal 
kiekvieną variklių kategoriją turi neviršyti 
20 % pirminės įrangos gamintojų kasmet 
rinkai pateikiamos įrangos, parduodamos 
su tos kategorijos varikliais, kiekio, 
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apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 
metus, vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

apskaičiuoto pagal vidutinį kiekį per 
pastaruosius penkis metus. Tais atvejais, 
kai pirminės įrangos gamintojai rinkai 
įrangą teikė trumpiau negu 5 metus, 
vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai teikė įrangą rinkai.

Or. en

Pakeitimas 85
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.1.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius pagal 
kiekvieną variklių kategoriją turi neviršyti 
20 % pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 
metus, vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

1.1.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius pagal 
kiekvieną variklių kategoriją turi neviršyti 
20 % pirminės įrangos gamintojų kasmet 
rinkai pateikiamos įrangos, parduodamos 
su tos kategorijos varikliais, kiekio, 
apskaičiuoto pagal vidutinį kiekį per 
pastaruosius penkis metus. Tais atvejais, 
kai pirminės įrangos gamintojai rinkai 
įrangą teikė trumpiau negu 5 metus, 
vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai teikė įrangą rinkai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.1.2. punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.2. Užuot taikę 1.1.1 skirsnį, išskyrus 
variklius, naudojamus automotrisėms ir 
lokomotyvams varyti, pirminės įrangos 
gamintojai gali prašyti, kad variklių
tiekėjams pagal lankstumo schemą būtų 
leista teikti rinkai nustatytą skaičių 
variklių. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių:

1.1.2. Užuot taikę 1.1.1 skirsnį, išskyrus 
variklius, naudojamus automotrisėms 
varyti, pirminės įrangos gamintojai gali 
prašyti, kad pirminės įrangos gamintojų
variklių gamintojams būtų leista teikti 
rinkai nustatytą skaičių variklių, skirtų tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti.
Kiekvienos kategorijos variklių skaičius 
negali viršyti šių verčių:

Or. en

Pakeitimas 87
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.1.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.2. Užuot taikę 1.1.1 skirsnį, išskyrus 
variklius, naudojamus automotrisėms ir 
lokomotyvams varyti, pirminės įrangos 
gamintojai gali prašyti, kad variklių
tiekėjams pagal lankstumo schemą būtų 
leista teikti rinkai nustatytą skaičių 
variklių. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių:

1.1.2. Užuot taikę 1.1.1 skirsnį, išskyrus 
variklius, naudojamus automotrisėms 
varyti, pirminės įrangos gamintojai gali 
prašyti, kad pirminės įrangos gamintojų
variklių gamintojams būtų leista teikti 
rinkai nustatytą skaičių variklių, skirtų tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti.
Kiekvienos kategorijos variklių skaičius 
negali viršyti šių verčių:

Or. en

Pakeitimas 88
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.1.2 punkto lentelės pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Variklio kategorija Variklio galios intervalas

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Perėjimo nuo III A prie III B etapo
laikotarpiu, išskyrus variklius 
automotrisėms ir lokomotyvams varyti, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti leidimo bet kurios 
patvirtinimą suteikiančios institucijos
įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 ir 1.1.2 
skirsniuose nurodytų variklių, kurie
neatitinka reikalavimų dėl galiojančių 
išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus 
dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 
ribinių verčių.

1.2. Leidžiant nukrypti nuo 1.1 punkto 
nuostatų, III B etapo metu, tačiau ne 
ilgiau kaip tris metus nuo to etapo 
pradžios, išskyrus variklius automotrisėms 
ir lokomotyvams varyti, pirminės įrangos 
gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 
lankstumo schema, turi prašyti bet kurios 
patvirtinimą suteikiančios institucijos
suteikti leidimą pirminės įrangos 
gamintojo variklių gamintojams pateikti 
rinkai variklius, skirtus tik pirminiam 
įrangos gamintojui naudoti. Variklių 
skaičius neturi viršyti tų skaičių, kurie
nurodyti 1.2.1. ir 1.2.2. punktuose

Or. en

Pakeitimas 90
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2. punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu, išskyrus variklius 
automotrisėms ir lokomotyvams varyti, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti leidimo bet kurios 
patvirtinimą suteikiančios institucijos 
įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 ir 1.1.2
skirsniuose nurodytų variklių, kurie 
neatitinka reikalavimų dėl galiojančių 
išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus 
dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 
ribinių verčių.

1.2. Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu, išskyrus variklius 
automotrisėms ir lokomotyvams varyti, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti leidimo bet kurios 
patvirtinimą suteikiančios institucijos 
įsigyti iš variklių tiekėjų arba 1.1.1
skirsnyje, arba 1.1.2 skirsnyje nurodytų 
variklių, kurie neatitinka reikalavimų dėl 
galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, 
tačiau yra patvirtinti kaip atitinkantys 
reikalavimus dėl ankstesniojo etapo 
išmetalų kiekio ribinių verčių.

Or. en

Pakeitimas 91
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Perėjimo nuo III A prie III B etapo
laikotarpiu, išskyrus variklius 
automotrisėms ir lokomotyvams varyti, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti leidimo bet kurios 
patvirtinimą suteikiančios institucijos
įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 ir 1.1.2 
skirsniuose nurodytų variklių, kurie
neatitinka reikalavimų dėl galiojančių 
išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus
dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 
ribinių verčių.

1.2. III B etapo metu, išskyrus variklius 
automotrisėms ir lokomotyvams varyti, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti bet kurios patvirtinimą 
suteikiančios institucijos suteikti leidimą 
pirminės įrangos gamintojo variklių
gamintojams pateikti rinkai variklius,
skirtus tik pirminiam įrangos gamintojui 
naudoti. Variklių skaičius neturi viršyti tų 
skaičių, kurie nurodyti 1.2.1. ir 1.2.2. 
punktuose Varikliai atitinka 10 straipsnio 
7 dalyje nurodytus reikalavimus.

Or. en



PE458.785v01-00 50/62 AM\857770LT.doc

LT

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1. Kiekvienos kategorijos variklių, 
tiekiamų rinkai pagal minėtą lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 50 % 
pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 
metus, vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.-{}-

1.2.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius pagal 
kiekvieną variklių kategoriją turi neviršyti 
50 % pirminės įrangos gamintojų kasmet 
rinkai pateikiamos įrangos, parduodamos 
su tos kategorijos varikliais, kiekio, 
apskaičiuoto pagal vidutinį kiekį per 
pastaruosius penkis metus. Tais atvejais, 
kai pirminės įrangos gamintojai rinkai 
įrangą teikė trumpiau negu 5 metus, 
vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai teikė įrangą rinkai.

Or. en

Pakeitimas 93
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas 
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1. Kiekvienos kategorijos variklių, 
tiekiamų rinkai pagal minėtą lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 50 % 
pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5 

1.2.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius pagal 
kiekvieną variklių kategoriją turi neviršyti 
50 % pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5 
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metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 
metus, vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

metus. Tais atvejais, kai pirminės įrangos 
gamintojai rinkai įrangą teikė trumpiau 
negu 5 metus, vidurkis skaičiuojamas 
remiantis laikotarpiu, per kurį pirminės 
įrangos gamintojai teikė įrangą rinkai.

Or. en

Pakeitimas 94
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas 
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1. Kiekvienos kategorijos variklių, 
tiekiamų rinkai pagal minėtą lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 50 %
pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5 
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 metus, 
vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

1.2.1. Kiekvienos kategorijos variklių, 
tiekiamų rinkai pagal minėtą lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 40 %
pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5 
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai 
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 metus, 
vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Europos Parlamento frakcijų ir Komisijos pasiūlymo kompromiso.

Pakeitimas 95
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas 
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Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2.1. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1. Kiekvienos kategorijos variklių, 
tiekiamų rinkai pagal minėtą lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 50 %
pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5 
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai 
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 metus, 
vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

1.2.1. Kiekvienos kategorijos variklių, 
tiekiamų rinkai pagal minėtą lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 20 %
pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5 
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai 
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 metus, 
vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas 
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2. Užuot taikę 1.2.1 skirsnį, pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo 
schemą būtų leista tiekti rinkai nustatytą 
skaičių variklių. Kiekvienos kategorijos 
variklių skaičius negali viršyti šių verčių:

1.2.2. Užuot taikę 1.2.1 skirsnį, pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad
pirminės įrangos gamintojų variklių
gamintojams būtų leista tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių, skirtų tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti.
Kiekvienos kategorijos variklių skaičius 
negali viršyti šių verčių:

Or. en
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Pakeitimas 97
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2. Užuot taikę 1.2.1 skirsnį, pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo 
schemą būtų leista tiekti rinkai nustatytą 
skaičių variklių. Kiekvienos kategorijos 
variklių skaičius negali viršyti šių verčių:

1.2.2. Užuot taikę 1.2.1 skirsnį, pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad
pirminės įrangos gamintojų variklių
gamintojams būtų leista tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių, skirtų tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti. 
Kiekvienos kategorijos variklių skaičius 
negali viršyti šių verčių:

Or. en

Pakeitimas 98
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.2.2 punkto lentelės pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Variklio kategorija Variklio galios intervalas

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.3. punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Dėl variklių, naudojamų 
automotrisėms varyti, lankstumo schema, 
kaip apibrėžta 1.1.1 skirsnyje, turi būti 
taikoma nuo perėjimo nuo III A prie III B 
etapo laikotarpio pradžios.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas jau nurodytas XIII priedo 1.1.1 punkte.

Pakeitimas 100
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.3. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Dėl variklių, naudojamų 
automotrisėms varyti, lankstumo schema, 
kaip apibrėžta 1.1.1 skirsnyje, turi būti 
taikoma nuo perėjimo nuo III A prie III B 
etapo laikotarpio pradžios.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas jau nurodytas XIII priedo 1.1.1 punkte.

Pakeitimas 101
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
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Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.3. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Dėl variklių, naudojamų 
automotrisėms varyti, lankstumo schema, 
kaip apibrėžta 1.1.1 skirsnyje, turi būti 
taikoma nuo perėjimo nuo III A prie III B 
etapo laikotarpio pradžios.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo 
schemą būtų leista tiekti rinkai ne daugiau 
kaip 12 variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, pirminės įrangos 
gamintojai gali prašyti, kad pirminės 
įrangos gamintojų variklių gamintojams
būtų leista tiekti rinkai nustatytą 
daugiausia 12 variklių, skirtų tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti.

Or. en

Pakeitimas 103
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 1.4. Dėl variklių, naudojamų 
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lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo 
schemą būtų leista tiekti rinkai ne daugiau 
kaip 12 variklių lokomotyvams varyti.

lokomotyvams varyti, pirminės įrangos 
gamintojai gali prašyti, kad pirminės 
įrangos gamintojų variklių gamintojams
būtų leista tiekti rinkai nustatytą 
daugiausia 12 variklių, skirtų tik 
pirminiam įrangos gamintojui naudoti.

Or. en

Pakeitimas 104
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 12
variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 10
variklių lokomotyvams varyti. Pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 10 variklių, kurie turi 
būti įrengiami lokomotyvuose, kurie 
atitinka GERT 8073 2 leidimo standarto 
reikalavimus dėl bėgių pločio, kaip 
nurodyta Direktyvos 2008/57/EB 17 
straipsnio 3 dalyje paminėtose 
nacionalinėse techninėse taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 105
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
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Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 12
variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 20
variklių lokomotyvams varyti. Pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 20 variklių, kurie turi 
būti įrengiami lokomotyvuose, kurie 
atitinka GERT 8073 2 leidimo standarto 
reikalavimus dėl bėgių pločio, kaip 
nurodyta Direktyvos 2008/57/EB 17 
straipsnio 3 dalyje paminėtose 
nacionalinėse techninėse taisyklėse, arba 
kurie gali gauti saugumo sertifikatą 
naudojimui JK nacionaliniame 
geležinkelio tinkle.

Or. en

Pakeitimas 106
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 12
variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 20
variklių lokomotyvams varyti. Pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
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variklių tiekėjams būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 20 variklių, kurie turi 
būti įrengiami lokomotyvuose, kurie 
atitinka GERT 8073 2 leidimo standarto 
reikalavimus dėl bėgių pločio, kaip 
nurodyta Direktyvos 2008/57/EB 17 
straipsnio 3 dalyje paminėtose 
nacionalinėse techninėse taisyklėse.

Or. en

Pagrindimas

Lokomotyvuose neįmanoma įrengti III B etapo variklių. Mažesnių lokomotyvų atveju 
susiduriama su dar didesniais techniniais sunkumais ir jiems reikėtų taikyti papildomą 
lankstumą.

Pakeitimas 107
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 12
variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 20
variklių lokomotyvams varyti. Pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 10 variklių, kurie turi 
būti įrengiami lokomotyvuose, kurie 
atitinka GERT 8073 2 leidimo standarto 
reikalavimus dėl bėgių pločio, kaip 
nurodyta Direktyvos 2008/57/EB 17 
straipsnio 3 dalyje paminėtose 
nacionalinėse techninėse taisyklėse.

Or. en
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Pakeitimas 108
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 12
variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 25
variklių lokomotyvams varyti.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 12
variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 40
variklių lokomotyvams varyti.

Or. es

Pagrindimas

Investicijos į lokomotyvų kūrimą yra didelės ir reikia tam tikro laiko, kad būtų pasiektas 
brandus technologijų lygis. Kadangi geležinkelio transporto emisijos yra žymiai mažesnės nei 
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kitų rūšių transporto emisijos, būtų tinkama padidinti didžiausią variklių skaičių, kurį būtų 
leista tiekti rinkai, kad nebūtų apribojamas tiekimas ir nebūtų patiriama nepageidaujamo 
poveikio geležinkelio vystymuisi ar laisvai konkurencijai.

Pakeitimas 110
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.4. punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 12
variklių lokomotyvams varyti.

1.4. Dėl variklių, naudojamų 
lokomotyvams varyti, perėjimo nuo III A 
prie III B etapo laikotarpiu pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai ne daugiau kaip 8
variklių lokomotyvams varyti, jei esama 
techninių priežasčių, dėl kurių šie 
varikliai negali atitikti III B etapo ribinių 
verčių.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5. Pirminės įrangos gamintojai prašyme 
patvirtinimą suteikiančiai institucijai 
pateikiama ši informacija:

Tekstui lietuvių kalba šis pakeitimas įtakos 
neturi

Or. en
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Pakeitimas 112
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5. Pirminės įrangos gamintojai prašyme 
patvirtinimą suteikiančiai institucijai 
pateikiama ši informacija:

Tekstui lietuvių kalba šis pakeitimas įtakos 
neturi

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VARIKLIO GAMINTOJO 
VEIKSMAI
2.1. Variklio gamintojas gali pateikti 
variklius į rinką pagal leidimą, suteiktą
pagal šio priedo 1 ir 3 skyrius.
2.2. Tokius variklius gamintojas 
paženklina nurodydamas šį tekstą:
„Variklis, pateiktas į rinką pagal 
lankstumo schemą“ ir laikydamasis 
I priedo 3 skirsnio reikalavimų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ACTIONS BY THE APPROVAL 
AUTHORITY
3.1. Patvirtinimą išduodanti institucija 
įvertina prašymo dėl lankstumo schemos 
ir pridedamų dokumentų turinį. Toliau 
ji praneša pirminės įrangos gamintojui 
apie priimtą sprendimą suteikti ar 
nesuteikti leidimą taikyti lankstumo
schemą.

Or. en


