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Grozījums Nr. 17
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

NRMM direktīvas elastīguma noteikumu paplašināšana nopietni apdraudētu ES mērķu 
attiecībā uz gaisa kvalitāti sasniegšanu dalībvalstīs. Priekšlikums ir pretrunā gan pašas 
Komisijas izteikumiem, gan arī Eiropas Parlamenta aicinājumiem gaisa kvalitātes jomā 
pieņemt vairāk uz emisijas avotiem vērstus tiesību aktus. Esošajos tiesību aktos paredzētās 
kārtības atvieglošana būtu arī ļoti bīstams precedents attiecībā uz citiem ES tiesību aktiem, 
kas attiecas uz emisijas robežvērtībām.

Grozījums Nr. 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–
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Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Bairbre de Brún

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīva 97/68/EK attiecas uz izplūdes 
emisiju no motoriem, kas uzstādīti 
visurgājējai tehnikai. Spēkā esošās emisijas 
robežvērtības, kas saskaņā ar IIIA posma 
prasībām jāievēro lielākās daļas 
kompresijas aizdedzes motoru tipa 
apstiprinājumā, IIIB posmā jāaizstāj ar 
stingrākām prasībām. Minētās 
robežvērtības stāsies spēkā 2010. gada 
1. janvārī attiecībā uz minēto motoru tipa 
apstiprinājumu un 2011. gada 1. janvārī 
attiecībā uz laišanu tirgū.

(1) Direktīva 97/68/EK attiecas uz izplūdes 
emisiju un gaisa piesārņotāju emisiju 
robežvērtībām no motoriem, kas uzstādīti 
visurgājējai tehnikai, lai aizsargātu cilvēka 
veselību un vidi. Spēkā esošās emisijas 
robežvērtības, kas saskaņā ar IIIA posma 
prasībām jāievēro lielākās daļas 
kompresijas aizdedzes motoru tipa 
apstiprinājumā, IIIB posmā jāaizstāj ar 
stingrākām prasībām. Minētās 
robežvērtības stāsies spēkā 2010. gada 
1. janvārī attiecībā uz minēto motoru tipa 
apstiprinājumu un 2011. gada 1. janvārī 
attiecībā uz laišanu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina atbilstību Direktīvas 97/68/EK 1. pantam, kurā noteikts mērķis tuvināt dalībvalstu 
tiesību aktus attiecībā uz emisijas standartiem un tipa apstiprināšanas procedūru motoriem, 
kas jāuzstāda visurgājējā tehnikā un kas dod ieguldījumu iekšējā tirgus vienmērīgā darbībā, 
vienlaikus aizsargājot cilvēka veselību un vidi.
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Grozījums Nr. 21
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ņemot vērā ieteikumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/24/EK 2. pantā, Komisija 
patlaban gatavojas Direktīvas 97/68/EK 
pārskatīšanai. Taču, lai šajā direktīvā 
noteiktie pasākumi būtu efektīvi, tiem 
būtu jāstājas spēkā līdzko sāk piemērot 
IIIB posma robežvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Nākamajā Direktīvas 97/68/EK 
pārskatīšanā Komisijai būtu jāierosina 
ieviest jaunu emisijas robežvērtību posmu, 
proti, V posmu, kas jāpielāgo Euro VI 
standartu prasībām lielas kravnesības 
transportlīdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pēc iespējas drīzāk — nākamajā Direktīvas 97/68/EK pārskatīšanā — noteikt 
jaunas emisijas robežvērtības, lai nodrošinātu nozarei laiku, kas vajadzīgs jauno prasību 
tehniskai īstenošanai. Salīdzinājumā ar IV posma robežvērtībām, kas jau noteiktas piedziņas 
motoriem, saskaņošana ar Euro VI robežvērtībām vēl vairāk samazinās cieto daļiņu emisiju, 
ieviešot stingrāku PM robežvērtību (daļiņu masa) un PN robežvērtību (daļiņu skaits).
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Grozījums Nr. 23
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Gaidāmajā Direktīvas 97/68/EK 
pārskatīšanā būtu jāievieš jaunas prasības 
cieto daļiņu, proti, daļiņu skaita (PN), 
samazināšanai, visām dzinēju 
kategorijām, lai efektīvi samazinātu 
sevišķi sīku daļiņu daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka sevišķi sīkas daļiņas ir gandrīz bez svara, pašreizējā pieeja, kuras pamatā 
ir daļiņu masas (PM) robežvērības, neļauj atbilstīgi reaģēt uz sevišķi sīku daļiņu frakciju 
emisiju, kas ir īpaši bīstama cilvēka veselībai un var būtiski ietekmēt arī klimatu (it īpaši 
melnā oglekļa daļiņas). Daļiņu skaita (PN) robežvērtību pieņemšana nodrošinās labākās 
pieejamās tehnoloģijas ieviešanu, lai efektīvi risinātu daļiņu emisiju jautājumu.

Grozījums Nr. 24
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) UNECE vadībā patlaban notiek 
diskusijas par saskaņotām prasībām 
modernizētām emisijas kontroles 
iekārtām. Ņemot to vērā, Komisijai 
gaidāmajā Direktīvas 97/68/EK 
pārskatīšanā būtu jānosaka visaptveroša 
pieeja, lai veicinātu esošā NRMM parka 
pēcapstrādes sistēmu modernizāciju. 

Or. en
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Pamatojums

Esošo transportlīdzekļu modernizācija, uzstādot modernas emisijas kontroles ierīces, ir 
būtisks pasākums, lai īsā laikā mazinātu visas NRMM nozares ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 25
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvā 98/24/EK konstatēts, ka 
dīzeļdzinēju radītās emisijas var izraisīt 
vēzi. Tāpēc attiecībā uz tādām darbībām 
un paņēmieniem, kas rada dīzeļdzinēju 
izplūdes gāzu emisijas un negatīvi ietekmē 
apkalpes personālu, jānosaka 
tehniskajiem standartiem atbilstīgas 
obligātās prasības. Galvenokārt 
celtniecībā strādājošos pastāvīgi ietekmē 
celtniecības tehnikas radīto izplūdes gāzu 
emisijas, tāpēc viņiem vajadzīgi pēc 
iespējas efektīvāki aizsardzības pasākumi.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums precizē referentes ierosināto grozījumu un nodrošina jau sen 
vajadzīgo saikni ar Direktīvu par bīstamām vielām.

Grozījums Nr. 26
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) ņemot vērā gūto pieredzi, zinātnes 
atziņas un pieejamās tehnoloģijas jāveic 
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šādi pasākumi:
a) Ekspluatācijā esošas visurgājējas 
tehnikas un iekārtu ilgā ekspluatācijas 
laika dēļ to lielais emisiju daudzums arī 
nākotnē nodarīs ilgstošu kaitējumu 
cilvēku veselībai un videi. Iespējami 
drīzāk Savienībā jāievieš ilgtspējīga 
vienota procedūra, ko piemēro šai 
tehnikai.
b) Degšanas procesā augstu temperatūru 
iedarbībā rodas makrodaļiņas. Šīm 
nanodaļiņām (PM 0,1) „nav svara” un 
gravometriskie mērījumi tās uzrāda 
nepilnīgi. Tomēr to toksikoloģiskās 
ietekmes dēļ, nosakot emisiju normas 
lieljaudas transportlīdzekļiem (Euro VI —
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 18. jūnija Regulas (EK) 
Nr. 595/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu un motoru tipa 
apstiprinājumu attiecībā uz lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu 
radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai 12. pants1) un 
attiecīgi vieglajiem transportlīdzekļiem 
(Euro VI — Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas 
(EK) par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro V un Euro VI) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai2), tika pieņemtas 
daļiņu skaita robežvērtības un atbilstīga 
mērīšanas procedūra. Šādas prasības būtu 
jānosaka arī attiecībā uz visurgājēju 
tehniku un iekārtām.
c) Regulāri noteiktos termiņos 
jāpārbauda, vai visurgājējas tehnikas un 
iekārtu emisiju daudzums patiešām atbilst 
nododot ekspluatācijā norādītajām 
vērtībām. Izveidojot atbilstīgas mērīšanas 
procedūras un pārbaudes ciklus, ko 
dalībvalstu iestādes varētu vienkārši un 
decentralizēti īstenot, tiktu radīts milzīgs 
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labums cilvēku veselībai un videi.
1 OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.
2 OV L 171, 29.6.2007., 1.lpp.

Or. de

Pamatojums

Lai nekaitētu videi un cilvēku veselībai, jāievieš ne tikai emisiju standarti, bet arī jāuzlabo jau 
ekspluatācijā nodotas tehnikas un transportlīdzekļu emisiju daudzuma mazināšanas 
pasākumi. Šveicē papildus tiek iebūvētas izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas, galvenokārt 
dīzeļa daļiņu filtri, un šī prakse ir izrādījusies veiksmīga. Pārbūvējot attiecīgās sistēmas 
iespējams pat nodrošināt jaunas daļiņu skaita robežvērtības.

Grozījums Nr. 27
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Pārejas periods 
sakrīt ar laiku, kad ražošanas nozari
skārušas smagas finansiālas grūtības.

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Sarežģītās 
ekonomiskās situācijas dēļ, kas skārusi 
galvenokārt šo ražošanas nozari, jāveic 
vajadzīgie pasākumi.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar (2) IIIB posma motoru izstrāde saistīta ar 
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pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Pārejas periods 
sakrīt ar laiku, kad ražošanas nozari 
skārušas smagas finansiālas grūtības.

pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Turklāt, integrējot 
šādus motorus iekārtās, tajās jāveic 
būtiskas izmaiņas.
Šis tehniskais darbs tiek veikts laikā, kad 
visu nozari joprojām skar smagas 
finansiālas grūtības vēl nepieredzētas 
lejupslīdes dēļ.

Or. en

Pamatojums

IIIB posms ir tehniski sarežģītākais posms gan motoru, gan iekārtu, kurās integrē šos 
motorus, ražotājiem. Šis posms seko ārkārtējas lejupslīdes periodam, kas smagi skāris visu 
nozari, — dažās nozarēs, kas ietilpst direktīvas darbības jomā, pārdevumu apjoms 
samazinājies par 30–70 %.

Grozījums Nr. 29
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Pārejas periods 
sakrīt ar laiku, kad ražošanas nozari 
skārušas smagas finansiālas grūtības.

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Globālā finanšu un 
ekonomikas krīze nevar būt iemesls vides 
standartu pazemināšanai. Ieguldījumi 
videi draudzīgās tehnoloģijās ir svarīgi, 
lai veicinātu izaugsmi, darba vietu 
radīšanu un veselības aizsardzību 
nākotnē.

Or. en
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Pamatojums

Patlaban notiekošajās debatēs Komisija ir norādījusi, ka globālā finanšu un ekonomikas krīze 
ir ārkārtīgi negatīvi ietekmējusi visurgājējas tehnikas ražošanas nozari. Neskatoties uz 
grūtībām šajās nozarēs, vēlreiz jāuzsver, ka krīze nevar būt iemesls vides standartu 
pazemināšanai. Gluži pretēji, ieguldījumi videi draudzīgās tehnoloģijās ir nākotnes izaugsmes 
un darba vietu radīšanas virzītājspēks Eiropā un nozīmīgs veselības aizsardzības aspekts.

Grozījums Nr. 30
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Elastīguma sistēma nodrošina 
iekārtu ražotājiem papildu laiku iekārtu 
konstrukcijas pārveidošanai jauno motoru 
integrācijai.

Or. en

Pamatojums

Lai gan direktīva attiecas uz motoru ražotājiem, tā tieši ietekmē iekārtu ražotājus, kuri 
izmanto šos motorus. Lai gan direktīvā tikai noteikts termiņš motoru laišanai tirgū, 
elastīguma sistēma iekārtu ražotājiem dod vairāk laika veikt nepieciešamos pielāgojumus 
šādu motoru integrācijai. Elastīguma sistēmas ieviešanu un pārraudzību ir pieprasījuši 
iekārtu ražotāji.

Grozījums Nr. 31
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvas 2004/26/EK 2. panta 
b) apakšpunktā paredzēta iespēja izvērtēt 
papildu elastīguma tiesību nepieciešamību.

(4) Direktīvas 2004/26/EK 2. panta 
b) apakšpunktā paredzēta iespēja izvērtēt 
papildu elastīguma tiesību nepieciešamību 
neatkarīgi no Direktīvas 97/68/EK 
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visaptverošas pārskatīšanas, ko patlaban 
veic Eiropas Komisija.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaprot, ka papildu elastīgums paredz iespēju izvērtēt tūlītēju konkrētu nepieciešamību, kā 
noteikts Direktīvas 2004/26/EK 2. panta b) apakšpunktā. Taču pašreizējā 
Direktīvas 97/68/EK pārskatīšana paplašina darbības jomu un ir vērsta uz regulējuma 
novērtēšanu un pārskatīšanu kopumā.

Grozījums Nr. 32
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pārdevumu apjoms būtiski 
samazinājās krīzes laikā, tādējādi 
ietekmējot faktisko pašreizējo elastīguma 
līmeni, it īpaši attiecībā uz tām motoru 
kategorijām, kuru atbilstība IIIB posma 
robežvērtībām jānodrošina pēc 2012. un 
2013. gada.

Or. en

Pamatojums

IIIB posma robežvērtības stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī attiecībā uz 56–130 kW 
motoriem un 2013. gada 1. janvārī attiecībā uz 37–56 kW motoriem. Tā kā piecu gadu ilgais 
atskaites periods ietver gadus, kad pārdevumu apjoms ir ļoti zems, faktiskais motoru skaits, 
ko var laist tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, būs ievērojami mazāks par faktisko motoru 
skaitu normālos tirgus apstākļos.

Grozījums Nr. 33
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
to motoru daudzums, kurus izmanto 
visiem lietojumiem, izņemot motorvagonu 
un lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 
20 % jāpalielina līdz 50 % no iekārtu 
ražotāja konkrētās kategorijas motoru 
gada pārdevumiem. Attiecīgi jānosaka 
maksimālais motoru skaits, ko atļauts 
laist tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
to motoru daudzums, kurus izmanto visiem 
lietojumiem, izņemot motorvagonu un
lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 20 % 
jāpalielina līdz 50 % no iekārtu ražotāja
konkrētās kategorijas motoru gada 
pārdevumiem. Attiecīgi jānosaka 
maksimālais motoru skaits, ko atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

(5) IIIB posmā to motoru daudzumam, 
kurus izmanto visiem lietojumiem, izņemot 
motorvagonu, lokomotīvju un iekšējo 
ūdensceļu kuģu piedziņai, un kurus laiž 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, jābūt
50 % no konkrētās kategorijas motoru gada 
apjoma, ko iekārtu ražotājs laiž tirgū.
Attiecīgi jānosaka iespējamā alternatīva, 
ka konkrētu skatu motoru atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas sākotnējā tekstā norādīta atsauce uz pāreju no viena posma uz otru, taču šāds 
periods patiesībā neeksistē, jo vienam posmam seko nākamais. Elastīguma sistēmas piemēro 
konkrētā posmā, un visos turpmākajos grozījumos direktīvas formulējums ir pielāgots šādai 
pieejai.
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Grozījums Nr. 35
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu,
to motoru daudzums, kurus izmanto visiem 
lietojumiem, izņemot motorvagonu un 
lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 20 % 
jāpalielina līdz 50 % no iekārtu ražotāja
konkrētās kategorijas motoru gada 
pārdevumiem. Attiecīgi jānosaka 
maksimālais motoru skaits, ko atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

(5) IIIB posmā to motoru daudzumam, 
kurus izmanto visiem lietojumiem, izņemot 
motorvagonu un lokomotīvju piedziņai, un 
kurus laiž tirgū saskaņā ar elastīguma 
sistēmu, jābūt 50 % no konkrētās 
kategorijas motoru gada apjoma, ko 
iekārtu ražotājs laiž tirgū. Attiecīgi 
jānosaka iespējamā alternatīva, ka 
konkrētu skatu motoru atļauts laist tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas sākotnējā tekstā norādīta atsauce uz pāreju no viena posma uz otru, taču šāds 
periods patiesībā neeksistē, jo vienam posmam seko nākamais. Elastīguma sistēmas piemēro 
konkrētā posmā, un visos turpmākajos grozījumos direktīvas formulējums ir pielāgots šādai 
pieejai.

Grozījums Nr. 36
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
to motoru daudzums, kurus izmanto visiem 
lietojumiem, izņemot motorvagonu un 
lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 20 % 
jāpalielina līdz 50 % no iekārtu ražotāja 
konkrētās kategorijas motoru gada 
pārdevumiem. Attiecīgi jānosaka 

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
to motoru daudzums, kurus izmanto visiem 
lietojumiem, izņemot motorvagonu un 
lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 20 % 
jāpalielina līdz 40 % no iekārtu ražotāja 
konkrētās kategorijas motoru gada 
pārdevumiem. Attiecīgi jānosaka 
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maksimālais motoru skaits, ko atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

maksimālais motoru skaits, ko atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir mēģinājums panākt kompromisu starp Eiropas Parlamenta politisko grupu 
nostāju un Komisijas priekšlikumā pausto nostāju.

Grozījums Nr. 37
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
to motoru daudzums, kurus izmanto visiem 
lietojumiem, izņemot motorvagonu un 
lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 20 % 
jāpalielina līdz 50 % no iekārtu ražotāja 
konkrētās kategorijas motoru gada 
pārdevumiem. Attiecīgi jānosaka
maksimālais motoru skaits, ko atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
to motoru daudzums, kurus izmanto visiem 
lietojumiem, izņemot motorvagonu un 
lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 20 % 
jāpalielina līdz 50 % no iekārtu ražotāja 
konkrētās kategorijas motoru gada 
pārdevumiem. Maksimālajam motoru 
skaitam, ko atļauts laist tirgū saskaņā ar 
elastīguma sistēmu, jāatbilst 
XIII pielikuma 1.2.2. punktā noteiktajam 
skaitam.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai 
paplašinātu elastīguma sistēmas darbības 

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai 
paplašinātu tās darbības jomu, attiecinot to 
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jomu, attiecinot to arī uz motoriem, kas 
paredzēti motorvagonu un lokomotīvju 
piedziņai.

arī uz motoriem, kas paredzēti 
motorvagonu un lokomotīvju piedziņai.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai 
paplašinātu elastīguma sistēmas darbības 
jomu, attiecinot to arī uz motoriem, kas 
paredzēti motorvagonu un lokomotīvju 
piedziņai.

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai 
paplašinātu tās darbības jomu, attiecinot to 
arī uz motoriem, kas paredzēti 
motorvagonu un lokomotīvju piedziņai.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai 
paplašinātu elastīguma sistēmas darbības 
jomu, attiecinot to arī uz motoriem, kas 
paredzēti motorvagonu un lokomotīvju 
piedziņai.

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai 
paplašinātu elastīguma sistēmas darbības 
jomu, stingri ierobežotā laika posmā
attiecinot to arī uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Gaisa kvalitāte steidzami jāuzlabo 
daudzās dalībvalstīs, un vairākās 
dalībvalstīs jārīkojas izlēmīgāk, lai 
nodrošinātu atbilstību Gaisa kvalitātes 
direktīvai 2008/50/EK. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir būtiski samazināt emisijas to 
rašanās vietā, tostarp samazināt emisijas 
NRMM nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Celtniecības objektos strādājošie 
nepārtraukti ir pakļauti emisijām, it īpaši 
sevišķi smalku, kancerogēnu melnā 
oglekļa daļiņu emisijām no celtniecības 
iekārtām, un tāpēc viņi jāaizsargā, 
izmantojot labāko pieejamo tehnoloģiju, 
kas apstiprināta, ieviešot daļiņu skaita 
kritēriju.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Uzņēmumiem, kuri izmanto iekārtas, 
kuras ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, 
jāsaņem atbalsts no Eiropas finansiālā 
atbalsta programmām vai attiecīgajām 
dalībvalstu piedāvātajām programmām. Ir 
jāņem vērā, ka šo programmu atbalsta 
saņēmējiem ir jāpieprasa piemērot 
labākās pieejamās tehnoloģijas savā jomā. 
Atbalsts jāsniedz tikai tiem uzņēmumiem, 
kuri izmanto tehnoloģijas, kas atbilst 
augstākajiem emisijas standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare; kā tādi 
šie pasākumi jāattiecina vien uz 
IIIB posmu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Recital 7 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare; kā tādi 
šie pasākumi jāattiecina vien uz 
IIIB posmu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare; kā tādi 
šie pasākumi jāattiecina vien uz 
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posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

IIIB posmu vai uz trīs gadiem, ja neseko 
nākamais posms.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, 
ar kurām saskaras ražošanas nozare. 
Tādēļ tie jāattiecina vien uz pārejas periodu 
starp posmu IIIA un posmu IIIB, un to 
beigu datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

(7) Noteiktie pasākumi ir laika ziņā 
ierobežoti pagaidu pasākumi nozarei 
paplašināšanās posmā, un tos nav 
paredzēts pielāgot pastāvīgi. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī. Pēc šā datuma papildu 
elastīgums pārejai no posma IIIA uz 
posmu IIIB nav jānodrošina.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā vairākām motoru kategorijām IV posma robežvērtības nav ieviestas, ir svarīgi noteikt 
elastīguma pasākumu beigu termiņu, lai nodrošinātu atbilstīgu IIIB posma īstenošanu 
attiecībā uz visām motoru kategorijām/iekārtām.

Grozījums Nr. 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns) 
Direktīva 97/68/EK
2. pants – pēdējais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 2. panta pēdējo ievilkumu 
aizstāj ar šādu tekstu:
– „elastīguma sistēma” ir atbrīvojuma 
procedūra, kurā dalībvalsts ļauj laist tirgū 
ierobežotu skaitu motoru saskaņā ar 
10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošajā direktīvā netiek sniegta skaidra elastīguma sistēmas definīcija; šāda definīcija 
ir jāsniedz, lai nodrošinātu direktīvas teksta skaidrību.

Grozījums Nr. 51
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns) 
Direktīva 97/68/EK
2. pants – pēdējais ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 2. panta pēdējo ievilkumu 
aizstāj ar šādu tekstu:
– „elastīguma sistēma” ir atbrīvojuma 
procedūra, kurā dalībvalsts ļauj laist tirgū 
ierobežotu skaitu motoru saskaņā ar 
10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošajā direktīvā netiek sniegta skaidra elastīguma sistēmas definīcija; šāda definīcija 
ir jāsniedz, lai nodrošinātu direktīvas teksta skaidrību.

Grozījums Nr. 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns) 
Direktīva 97/68/EK
2. pants – jauns ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 2. pantam pievieno šādu 
jaunu ievilkumu:
– „motoru kategorija” ir motoru 
klasifikācijas vienība, ko nosaka, ņemot 
vērā jaudas diapazonu, izplūdes emisijas 
posma prasības un motoru klasifikāciju 
saskaņā ar I pielikuma I iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošajā direktīvā netiek sniegta skaidra motoru kategorijas definīcija; šāda definīcija ir 
jāsniedz, lai nodrošinātu direktīvas teksta skaidrību.
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Grozījums Nr. 53
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns) 
Direktīva 97/68/EK
2. pants – jauns ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 2. pantam pievieno šādu 
jaunu ievilkumu:
– „motoru kategorija” ir motoru 
klasifikācijas vienība, ko nosaka, ņemot 
vērā jaudas diapazonu, izplūdes emisijas 
posma prasības un motoru klasifikāciju 
saskaņā ar I pielikuma I iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošajā direktīvā netiek sniegta skaidra motoru kategorijas definīcija; šāda definīcija ir 
jāsniedz, lai nodrošinātu direktīvas teksta skaidrību.

Grozījums Nr. 54
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns) 
Direktīva 97/68/EK
2. pants – jauns ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. 2. pantā pievienots šāds ievilkums:
– „Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma 
daļiņu skaita mazināšanai” — iekārtām 
un filtru sistēmām jāatbilst jaunākajiem 
tehniskajiem standartiem, attiecībā uz 
izmestajām daļiņām lietderības 
koeficientam jābūt vismaz 90 % un skaita 
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kritērijam — 1012 kWh.

Or. de

Pamatojums

Direktīvā 97/68/EK daļiņu skaita mazināšanai paredzētās izplūdes gāzu pēcapstrādes 
sistēmas nav precīzi definētas atbilstīgi tehniskajiem standartiem. Jau gadiem ilgi raktuvēs 
izmantotajai (celtniecības) tehnikai strādājošo aizsardzības nolūkā obligāti vajadzīgi dīzeļa 
daļiņu filtri (vēzi izraisošām dīzeļdegvielas izplūdes gāzēm noteikts pilnīgs minimālā skaita 
aizliegums). ES nav viennozīmīgas definīcijas šajā jomā, tāpēc iestādēm un ražotājiem ir
sarežģīti interpretēt attiecīgās prasības.

Grozījums Nr. 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 97/68/EK
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 4. panta 6. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

svītrots

„6. Kompresijaizdedzes motorus, kas nav 
paredzēti iekšējo ūdensceļu kuģu 
piedziņai, drīkst laist tirgū, izmantojot 
elastīguma sistēmu saskaņā ar procedūru, 
kura minēta XIII pielikumā un papildina 
1. līdz 5. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 56
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 97/68/EK
4. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 4. panta 6. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

svītrots

(6) „6. Kompresijaizdedzes motorus, kas 
nav paredzēti iekšējo ūdensceļu kuģu 
piedziņai, drīkst laist tirgū, izmantojot 
elastīguma sistēmu saskaņā ar procedūru, 
kura minēta XIII pielikumā un papildina 
1. līdz 5. punktu.”

Or. en

(Sk. 1. panta 1. daļas 1. punkts ievaddaļas grozījumu)

Grozījums Nr. 57
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 97/68/EK
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompresijaizdedzes motorus, kas nav 
paredzēti iekšējo ūdensceļu kuģu piedziņai, 
drīkst laist tirgū, izmantojot elastīguma 
sistēmu saskaņā ar procedūru, kura minēta 
XIII pielikumā un papildina 1. līdz 
5. punktu.

6. Kompresijaizdedzes motorus, kas nav 
paredzēti motorvagonu un iekšējo 
ūdensceļu kuģu piedziņai, drīkst laist tirgū, 
izmantojot elastīguma sistēmu saskaņā ar 
procedūru, kura minēta XIII pielikumā un 
papildina 1. līdz 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Jau tagad tiek izmantoti IIIB posma prasībām atbilstoši motorvagoni, tādēļ attiecīgie motoru 
risinājumi jau pastāv. Motorvagoniem pārsvarā izmanto lielas kravnesības 
transportlīdzekļiem paredzētus motorus, kuriem ir rasti IIIB posma prasībām atbilstoši 
risinājumi. Tādējādi uz motorvagoniem nevajadzētu attiecināt elastīguma sistēmu, kā 
paredzēts Direktīvā 2004/26/EK.
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Grozījums Nr. 58
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 97/68/EK
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompresijaizdedzes motorus, kas nav 
paredzēti iekšējo ūdensceļu kuģu piedziņai, 
drīkst laist tirgū, izmantojot elastīguma 
sistēmu saskaņā ar procedūru, kura minēta 
XIII pielikumā un papildina 1. līdz 
5. punktu.

6. Kompresijaizdedzes motorus, kas nav 
paredzēti motorvagonu un iekšējo 
ūdensceļu kuģu piedziņai, drīkst laist tirgū, 
izmantojot elastīguma sistēmu saskaņā ar 
procedūru, kura minēta XIII pielikumā un 
papildina 1. līdz 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
8. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 8. pantā pievienots šāds apakšpunkts:
6.a) Šis punkts neskar dalībvalstu emisiju 
daudzuma mazināšanas noteikumus šo 
motoru lietošanai atbilstīgi tehniskajiem 
standartiem darba ņēmēju aizsardzības 
nolūkā un jutīgos reģionos, kur tiek 
pārsniegtas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvā 
2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku 
gaisu Eiropai1 noteiktās emisiju 
robežvērtības, ja tās noteiktas atbilstīgi 
piesārņojuma avotam, nerada 
diskrimināciju un ir mērķtiecīgas.
1 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.

Or. de
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Pamatojums

Ievērojot Direktīvā 2008/50/EK noteiktās prasības attiecībā uz cietajām daļiņām un slāpekļa 
dioksīdu, dalībvalstis varētu noteikt prasības jau ekspluatācijā nodotu, bet vēl emitējošu 
motoru lietošanai īpaši jutīgos reģionos (zaļās zonas). Šis paskaidrojums nodrošina vajadzīgo 
elastīgumu un atbilst Kopienas tiesību aktiem. Taču to neatbalsta Komisijas atbildīgais 
Rūpniecības ĢD, lai gan Eiropā jau sen šādi pasākumi tiek īstenoti attiecībā uz autoceļu 
transportlīdzekļiem (pasažieru un kravas automobiļiem).

Grozījums Nr. 60
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Svītro 1.a daļu.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums attiecībā uz rezerves motoriem rada nepilnību tiesību aktā. Šāds atbrīvojums 
būtu pieļaujams, ja tiktu modernizētas emisijas kontroles iekārtas, taču tā kā Eiropā nav 
saskaņota regulājuma, kas nosaka modernizācijas prasības, šis noteikums ir jāsvītro, lai 
nodrošinātu NRMM parka nepārtrauktu uzlabošanu.

Grozījums Nr. 61
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Direktīvas 1.a punktā svītro otro daļu.
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Or. en

Grozījums Nr. 62
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Direktīvas 1.a punktā svītro otro daļu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā agrāk ražotajos transportlīdzekļos nav pietiekami daudz vietas, lai tajos izvietotu IIIB 
posma prasībām atbilstīgus tādas pašas jaudas motorus, iespēja nomainīt agrāk ražotajos 
transportlīdzekļos uzstādītos motorus, kuru rādītāji ir zemāki nekā IIIA posma prasības vai 
atbilst IIIA prasībām, ar jauniem IIIA posma robežvērtībām atbilstīgiem motoriem ļaus 
nozarei panākt labākus IIIA posma emisiju standartus, nevis izmantot vairāk piesārņojošus 
motorus (kuru emisijas rādītāji ir zemāki nekā IIIA posma robežvērtības), tādējādi uzlabojot 
agrāk ražotu transportlīdzekļu emisijas rādītājus, izvairoties no transportlīdzekļus 
izņemšanas no aprites, pirms beidzas to normālais ekspluatācijas laiks, un novēršot pāreju no 
dzelzceļa uz autoceļu pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Direktīvas 1.a punktā svītro otro daļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.b, 1.c un 1.d punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Iestarpina 1.b, 1.c un 1.d punktu:
„1.b Rezerves motoram, kas paredzēts 
uzstādīšanai motorvagonos, vilciena 
sastāvos vai lokomotīvēs, kuras sākotnēji 
aprīkotas ar IIIA posma robežvērtībām 
neatbilstošu motoru vai motoru, kas 
atbilst tikai IIIA posma robežvērtībām, ir 
jāatbilst vismaz IIIA posmam noteiktajām 
robežvērtībām. Šādiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
1.c Taču dalībvalsts, izmantojot turpmāk 
izklāstīto izņēmuma procedūru, var ļaut 
ražot un uzstādīt rezerves motorus, kas 
neatbilst IIIA posma prasībām, šādos 
gadījumos:
i) ekspluatācijā esošu motorvagonu, 
vilciena sastāvu vai lokomotīvju 
atjaunošanai vai modernizācijai, ja IIIA 
posma prasību piemērošana radītu 
būtiskus tehniskus sarežģījumus saistībā 
ar sliežu platumu, asslodzi, šasijas uzbūvi 
vai motora(-u) vadības sistēmām 
daudzfunkcionālai izmantošanai un tādēļ 
apdraudētu projekta ekonomisko 
dzīvotspēju;
ii) ja pēc motorvagona, vilciena sastāva 
vai lokomotīves avārijas vai tās motora(-
u) bojājuma IIIA posma prasību 
piemērošana radītu nopietnus tehniskus 
sarežģījumus un līdz ar to bojātā 
motorvagona, vilciena sastāva vai 
lokomotīves remonts nebūtu lietderīgs no 
izmaksu viedokļa.
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Šajā punktā minētajiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
Ja dalībvalsts paredz atkāpi, tā sešos 
mēnešos pēc atkāpes piešķiršanas iesniedz 
Komisijai un pārējo dalībvalstu 
apstiprinātājiestādēm izdrukas un 
elektroniskā formātā dokumentu, kurā 
norāda:
– atkāpes unikālo atsauces numuru, kas 
norādīts marķējumā uz katra motora, 
kuram piemēro atkāpi,
– atkāpes veidu, tostarp emisijas līmeņu 
aprakstu salīdzinājumā ar IIIA posma 
robežvērībām un detalizētu piemērojamo 
alternatīvo noteikumu izklāstu,
– detalizētu atkāpes piemērošanas 
pamatojumu, tostarp galvenos tehniskos 
sarežģījumus un to ietekmi uz izmaksām 
un vidi, kā arī to konstruktīvo pasākumu 
aprakstu, kuri veikti, lai tuvinātos 
IIIA posma prasību izpildei, un vajadzības 
gadījumā citu ritošā sastāva uzlabošanas 
un apkopes pasākumu aprakstu,
– to motoru skaitu, kuriem piemēro 
atkāpi,
– detalizētu informāciju par ražotāju un 
to motoru veidiem un sērijas numuriem, 
kuriem piemēro atkāpi,
– detalizētus datus par to dzelzceļa vagonu 
sērijām, kuri tiks aprīkoti ar minētajiem
motoriem, un to izmantošanas veidiem,
– jebkādu citu informāciju, kas pamato 
lūgumu piešķirt atkāpi.
1.d Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a, 
1.b un 1.c punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”

Or. en
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Pamatojums

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
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.

Grozījums Nr. 65
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.b un 1.c punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) Pievieno šādus punktus:
1.b Rezerves motoram, kas paredzēts 
uzstādīšanai motorvagonos, vilciena 
sastāvos vai lokomotīvēs, kuras sākotnēji 
aprīkotas ar IIIA posma robežvērtībām 
neatbilstošu motoru vai motoru, kas 
atbilst tikai IIIA posma robežvērtībām, ir 
jāatbilst vismaz IIIA posmam noteiktajām 
robežvērtībām. Šādiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
1.c Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a 
un 1.b punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā agrāk ražotu transportlīdzekļu konstrukcijas izmēru dēļ tajos nav iespējas uzstādīt 
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tādas pašas jaudas motorus, kuri atbilst IIIB posma prasībām, iespēja aizstāt motorus, kas 
ražoti pirms IIIA posma un IIIA posmā un kas uzstādīti agrāk ražotos transportlīdzekļos, ar 
motoriem, kuri atbilst IIIA posma prasībām, ļaus nozarē piemērot augstākus IIIA posma 
emisijas standartus, nevis saglabāt motorus, kuri rada lielāku piesārņojumu (ražoti pirms 
IIIA posma), tādējādi samazinot agrāk ražotu transportlīdzekļu emisijas, izvairoties no 
transportlīdzekļu priekšlaicīgas ekspluatācijas pārtraukšanas un galu galā nodrošinot kravu 
novirzīšanu no dzelzceļa transporta uz autopārvadājumiem.

Grozījums Nr. 66
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -ac apakšpunkts
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.d un 1.e punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) Pievieno šādus punktus:
„1.d Dalībvalstis var izņēmuma kārtā ļaut 
ražot un uzstādīt rezerves motorus, kas 
neatbilst IIIA posma prasībām, šādos 
gadījumos:
i) ekspluatācijā esošu motorvagonu, 
vilciena sastāvu un lokomotīvju 
atjaunošanai vai modernizācijai, ja IIIA 
posma prasību piemērošana radītu
būtiskus tehniskus sarežģījumus saistībā 
ar sliežu platumu, asslodzi, šasijas uzbūvi 
vai motora(-u) vadības sistēmām 
daudzfunkcionālai izmantošanai un tādēļ 
apdraudētu projekta ekonomisko 
dzīvotspēju; ar nosacījumu, ka, 
piemērojot atkāpi, veic ietekmes 
novērtējumu, kas nodrošina pietiekamu 
pamatu atkāpes piemērošanai un pierāda, 
ka salīdzinājumā ar sākotnēji uzstādītiem 
motoriem tiks pazemināts kopējais emisiju 
līmenis.
ii) ja pēc motorvagona, vilciena sastāva 
vai lokomotīves avārijas vai tās motora(-
u) bojājuma IIIA posma prasību 
piemērošana radītu nopietnus tehniskus 
sarežģījumus un līdz ar to bojātā 
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motorvagona, vilciena sastāva vai 
lokomotīves remonts nebūtu lietderīgs no 
izmaksu viedokļa. Šajā punktā minētajiem 
motoriem nepiemēro 9. panta 3. punkta 
g) un i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu. Ja dalībvalsts paredz 
atkāpi, tā sešos mēnešos pēc atkāpes 
piešķiršanas iesniedz Komisijai un pārējo 
dalībvalstu apstiprinātājiestādēm izdrukas 
un elektroniskā formātā dokumentu, kurā 
norāda:
– atkāpes unikālo atsauces numuru, kas 
norādīts marķējumā uz katra motora, 
kuram piemēro atkāpi,
– atkāpes veidu, tostarp emisijas līmeņu 
aprakstu salīdzinājumā ar IIIA posma 
robežvērībām un detalizētu piemērojamo 
alternatīvo noteikumu izklāstu,
– detalizētu atkāpes piemērošanas 
pamatojumu, tostarp galvenos tehniskos 
sarežģījumus un to ietekmi uz izmaksām 
un vidi, kā arī to konstruktīvo pasākumu 
aprakstu, kuri veikti, lai tuvinātos 
IIIA posma prasību izpildei, un vajadzības 
gadījumā citu ritošā sastāva uzlabošanas 
un apkopes pasākumu aprakstu,
– to motoru skaitu, kuriem piemēro 
atkāpi,

– detalizētu informāciju par ražotāju un 
to motoru veidiem un sērijas numuriem, 
kuriem piemēro atkāpi,
– detalizētus datus par to dzelzceļa vagonu 
sērijām, kuri tiks aprīkoti ar minētajiem 
motoriem, un to izmantošanas veidiem,
– jebkādu citu informāciju, kas pamato 
lūgumu piešķirt atkāpi.
1.e Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a, 
1.b un 1.c punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 67
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.b un 1.c punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) Pievieno šādus punktus:
„1.b Rezerves motoram, kas paredzēts 
uzstādīšanai motorvagonos, vilciena 
sastāvos vai lokomotīvēs, kuras sākotnēji 
aprīkotas ar IIIA posma robežvērtībām 
neatbilstošu motoru vai motoru, kas 
atbilst tikai IIIA posma robežvērtībām, ir 
jāatbilst vismaz IIIA posmam noteiktajām 
robežvērtībām. Šādiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
1.c Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a 
un 1.b punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā agrāk ražotu transportlīdzekļu konstrukcijas izmēru dēļ tajos nav iespējas uzstādīt 
tādas pašas jaudas motorus, kuri atbilst IIIB posma prasībām, iespēja aizstāt motorus, kas 
ražoti pirms IIIA posma un IIIA posmā un kas uzstādīti agrāk ražotos transportlīdzekļos, ar 
motoriem, kuri atbilst IIIA posma prasībām, ļaus nozarē piemērot augstākus IIIA posma 
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emisijas standartus, nevis saglabāt motorus, kuri rada lielāku piesārņojumu (ražoti pirms 
IIIA posma), tādējādi samazinot agrāk ražotu transportlīdzekļu emisijas, izvairoties no 
transportlīdzekļu priekšlaicīgas ekspluatācijas pārtraukšanas un galu galā nodrošinot kravu 
novirzīšanu no dzelzceļa transporta uz autopārvadājumiem.

Grozījums Nr. 68
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.d un 1.e punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ac) Pievieno šādus punktus:
„1.d Dalībvalstis var izņēmuma kārtā ļaut 
ražot un uzstādīt rezerves motorus, kas 
neatbilst IIIA posma prasībām, šādos 
gadījumos:
i) ekspluatācijā esošu motorvagonu, 
vilciena sastāvu un lokomotīvju 
atjaunošanai vai modernizācijai, ja IIIA 
posma prasību piemērošana radītu 
būtiskus tehniskus sarežģījumus saistībā 
ar sliežu platumu, asslodzi, šasijas uzbūvi 
vai motora(-u) vadības sistēmām 
daudzfunkcionālai izmantošanai un tādēļ 
apdraudētu projekta ekonomisko 
dzīvotspēju; ar nosacījumu, ka, 
piemērojot atkāpi, veic ietekmes 
novērtējumu, kas nodrošina pietiekamu 
pamatu atkāpes piemērošanai un pierāda, 
ka salīdzinājumā ar sākotnēji uzstādītiem 
motoriem tiks pazemināts kopējais emisiju 
līmenis.
ii) ja pēc motorvagona, vilciena sastāva 
vai lokomotīves avārijas vai tās motora(-
u) bojājuma IIIA posma prasību 
piemērošana radītu nopietnus tehniskus 
sarežģījumus un līdz ar to bojātā 
motorvagona, vilciena sastāva vai 
lokomotīves remonts nebūtu lietderīgs no 
izmaksu viedokļa.
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Šajā punktā minētajiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
Ja dalībvalsts paredz atkāpi, tā sešos 
mēnešos pēc atkāpes piešķiršanas iesniedz 
Komisijai un pārējo dalībvalstu 
apstiprinātājiestādēm izdrukas un 
elektroniskā formātā dokumentu, kurā 
norāda:
– atkāpes unikālo atsauces numuru, kas 
norādīts marķējumā uz katra motora, 
kuram piemēro atkāpi,
– atkāpes veidu, tostarp emisijas līmeņu 
aprakstu salīdzinājumā ar IIIA posma 
robežvērībām un detalizētu piemērojamo 
alternatīvo noteikumu izklāstu,
– detalizētu atkāpes piemērošanas 
pamatojumu, tostarp galvenos tehniskos 
sarežģījumus un to ietekmi uz izmaksām 
un vidi, kā arī to konstruktīvo pasākumu 
aprakstu, kuri veikti, lai tuvinātos 
IIIA posma prasību izpildei, un vajadzības 
gadījumā citu ritošā sastāva uzlabošanas 
un apkopes pasākumu aprakstu,
– to motoru skaitu, kuriem piemēro 
atkāpi,
– detalizētu informāciju par ražotāju un 
to motoru veidiem un sērijas numuriem, 
kuriem piemēro atkāpi,
– detalizētus datus par to dzelzceļa vagonu 
sērijām, kuri tiks aprīkoti ar minētajiem 
motoriem, un to izmantošanas veidiem,
– jebkādu citu informāciju, kas pamato 
lūgumu piešķirt atkāpi.
1.e Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a, 
1.b un 1.c punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma 1. iedaļas
A punkta i), ii), iv) un v) apakšpunktā 
minētos motorus laist tirgū saskaņā ar 
„elastīguma sistēmu” atbilstīgi 
XIII pielikuma noteikumiem.

7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma 1. iedaļas
A punkta i), ii), iv) un v) apakšpunktā 
minētos motorus laist tirgū saskaņā ar 
„elastīguma sistēmu” atbilstīgi 
XIII pielikuma noteikumiem. Šo 
procedūru nepiemēro dzirksteļaizdedzes 
motoriem, kas minēti I pielikuma 
1. iedaļas A punkta iii) apakšpunktā, un 
iekšējo ūdensceļu kuģu motoriem.
Elastīguma sistēmu sāk piemērot, kad 
motoru laišana tirgū kļūst obligāta 
jebkurā posmā, un piemēro līdz jebkura 
attiecīgā posma beigām, bet ne ilgāk kā 
trīs gadus. Motoru tips ir apstiprināts 
atbilstīgi posma, kas ir pirms aplūkojamā 
posma, prasībām.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 70
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 2. punkts – a apakšpunkts 
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma 1. iedaļas
A punkta i), ii), iv) un v) apakšpunktā 
minētos motorus laist tirgū saskaņā ar 
„elastīguma sistēmu” atbilstīgi 
XIII pielikuma noteikumiem.

7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma 1. iedaļas
A punkta i), ii), iv) un v) apakšpunktā 
minētos motorus laist tirgū saskaņā ar 
„elastīguma sistēmu” atbilstīgi 
XIII pielikuma noteikumiem. Šo 
procedūru nepiemēro dzirksteļaizdedzes 
motoriem, kas minēti I pielikuma 
1. iedaļas A punkta iii) apakšpunktā, un 
iekšējo ūdensceļu kuģu motoriem.
Elastīguma sistēmu sāk piemērot, kad 
motoru laišana kļūst obligāta jebkurā 
posmā, un piemēro līdz jebkura attiecīgā 
posma beigām, bet ne ilgāk kā trīs gadus. 
Motoru tips ir apstiprināts atbilstīgi 
posma, kas ir pirms aplūkojamā posma, 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

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 



AM\857770LV.doc 39/62 PE458.785v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

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.

Grozījums Nr. 71
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma 1. iedaļas
A punkta i), ii), iv) un v) apakšpunktā 
minētos motorus laist tirgū saskaņā ar 
„elastīguma sistēmu” atbilstīgi 
XIII pielikuma noteikumiem.

7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma 1. iedaļas
A punkta i), ii) un v) apakšpunktā minētos 
motorus laist tirgū saskaņā ar „elastīguma 
sistēmu” atbilstīgi XIII pielikuma 
noteikumiem.

Motorus var laist tirgū saskaņā ar 
„elastīguma sistēmu” no dienas, kad sāk 
piemērot attiecīgo posmu, līdz tā beigām, 
bet ne ilgāk kā trīs gadus no attiecīgā 
posma sākuma. Motoru tips ir apstiprināts 
atbilstīgi posma, kas ir pirms 
piemērojamā posma, prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 8. punktu: svītrots
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„8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu 
termiņš ir 2013. gada 31. decembris.”

Or. en

Grozījums Nr. 73
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 8. punktu: svītrots
„8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu 
termiņš ir 2013. gada 31. decembris.”

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 8. punktu: svītrots
„8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu 
termiņš ir 2013. gada 31. decembris.”
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Or. en

Grozījums Nr. 75
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu 
termiņš ir 2013. gada 31. decembris.

8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu termiņš 
ir 2013. gada 31. decembris.

8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu termiņš 
ir 2013. gada 31. decembris. Pēc šā 
datuma papildu elastīgumu pārejai no 
posma IIIA uz posmu IIIB nenodrošina.

Or. en

Pamatojums

Tā kā vairākām motoru kategorijām IV posma robežvērtības nav ieviestas, ir svarīgi noteikt 
elastīguma pasākumu beigu termiņu, lai nodrošinātu atbilstīgu IIIB posma īstenošanu 
attiecībā uz visām motoru kategorijām/iekārtām.
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Grozījums Nr. 77
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 13. pantu formulē šādi:
Šīs direktīvas noteikumi neskar 
dalībvalstu tiesības saskaņā ar Līgumu 
noteikt tādas tehniskajiem standartiem 
atbilstīgas prasības, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu darba ņēmēju aizsardzību, 
strādājot ar šajā direktīvā minēto tehniku 
un iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījuma priekšlikumā likvidētas 13. pantā formulētās pārmērīgās prasības un attiecībā 
uz emisijām Direktīva 97/68/EK tehniski pielīdzināta Direktīvai 98/24/EK (Direktīva par 
bīstamām vielām). Tas vajadzīgs tāpēc, ka, ja ražotāji visurgājējai tehnikai un 
transportlīdzekļiem neuzstāda daļiņu filtrus, viņi var zaudēt CE zīmi un garantijas tiesības. 
Šis grozījuma priekšlikums papildina arī Direktīvas 97/68/EK 4.1. pielikumu.

Grozījums Nr. 78
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.b pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Tā kā pašlaik Komisijā tiek gatavota
Direktīvas 97/68/EK par gāzveidu un 
daļiņveida piesārņotāju emisiju no 
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motoriem, ko uzstāda visurgājējai 
tehnikai, pārskatīšana, un tas nozīmē, ka 
2012. gada sākumā ir gaidāma 
visaptverošāka minētās direktīvas 
pārskatīšana, ir saprātīgi plašākā 
kontekstā risināt jautājumus, kas attiecas 
uz direktīvu, nevis pieņemt iespējami 
kaitniecisku un fragmentāru tiesību aktu. 
Tāpēc aicina Komisiju īstenot šo plānoto 
pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisija savu priekšlikumu COM(2010)362 par Direktīvas 97/68/EK grozīšanu ir iesniegusi 
diezgan vēlu, jo pasākumi, attiecībā uz kuriem Komisija vēlas izdarīt grozījumus, stājās spēkā 
jau 2011. gada 1. janvārī un vēlāk. Tā kā Komisijas priekšlikums — un tas ir visbūtiskākais 
— var radīt nevēlamas sekas, proti, atvieglot vides tiesību aktus un pazemināt noteiktos 
standartus, un tā kā patlaban jau notiek gatavošanās Direktīvas 97/68/EK pārskatīšanai 
kopumā, jautājumi jārisina un tos var risināt, izmantojot visaptverošāku pieeju.

Grozījums Nr. 79
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.c pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c pants
Komisija katru gadu informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par panākto 
progresu tādu lokomotīvju izstrādē, kuras 
atbilst Euro IIIB prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – ievaddaļa
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Direktīva 97/68/EK
-

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas XIII pielikuma 1. iedaļu aizstāj 
ar šādu iedaļu:

Direktīvas XIII pielikumu aizstāj ar šādu 
pielikumu:

Or. en

Grozījums Nr. 81
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – ievaddaļa
Direktīva 97/68/EK
-

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas XIII pielikuma 1. iedaļu aizstāj 
ar šādu iedaļu:

Direktīvas XIII pielikumu aizstāj ar šādu 
pielikumu:

Or. en

Grozījums Nr. 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izņemot pārejas periodu starp posmu 
IIIA un IIIB, OEM, kas vēlas izmantot 
elastīguma sistēmu, apstiprinātājai iestādei 
pieprasa atļauju iepirkt no motoru 
piegādātājiem 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto skaitu motoru, kuri neatbilst 
spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, 
bet ir apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas 

1.1. OEM, kas vēlas izmantot elastīguma 
sistēmu, izņemot attiecībā uz motoriem, ko 
izmanto lokomotīvju piedziņai,
apstiprinātājai iestādei pieprasa atļauju 
OEM motoru ražotājiem laist tirgū 
motorus, kuri paredzēti OEM ekskluzīvai 
lietošanai. Izņemot posmu IIIB, motoru 
skaits nepārsniedz 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto motoru skaitu.
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posmu.

Or. en

Pamatojums

Prasība nodrošināt, ka motoru, kuriem piemēro elastīguma sistēmu, tips ir apstiprināts 
attiecībā uz iepriekšējo posmu, ir pārvietota uz 10. panta 7. punktu.

Grozījums Nr. 83
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izņemot pārejas periodu starp posmu 
IIIA un IIIB, OEM, kas vēlas izmantot 
elastīguma sistēmu, apstiprinātājai iestādei 
pieprasa atļauju iepirkt no motoru 
piegādātājiem 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto skaitu motoru, kuri neatbilst 
spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, 
bet ir apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas 
posmu.

1.1. Neskarot 1.2. punkta prasības, OEM, 
kas vēlas izmantot elastīguma sistēmu, 
izņemot attiecībā uz motoriem, ko izmanto 
lokomotīvju piedziņai, apstiprinātājai 
iestādei pieprasa atļauju OEM motoru 
ražotājiem laist tirgū motorus, kuri 
paredzēti OEM ekskluzīvai lietošanai.
Izņemot posmu IIIB, motoru skaits 
nepārsniedz 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto motoru skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
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ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir 
pārdevis īsāku laiku nekā piecus gadus, tad 
vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz 
faktisko laika posmu, kurā OEM ir 
pārdevis iekārtas ES tirgū.

ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no iekārtu 
ražotāja gadā tirgū laistā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori, ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu tirgū 
laistā apjoma vidējo rādītāju. Ja OEM 
iekārtas tirgū ir laidis īsāku laiku nekā 
piecus gadus, tad vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laika posmu, kurā 
OEM ir laidis iekārtas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir 
pārdevis īsāku laiku nekā piecus gadus, tad 
vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz 
faktisko laika posmu, kurā OEM ir 
pārdevis iekārtas ES tirgū.

1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no iekārtu 
ražotāja gadā tirgū laistā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori, ko aprēķina kā pēdējo piecu gadu 
tirgū laistā apjoma vidējo rādītāju. Ja 
OEM iekārtas tirgū ir laidis īsāku laiku 
nekā piecus gadus, tad vidējo rādītāju 
aprēķina, pamatojoties uz faktisko laika 
posmu, kurā OEM ir laidis iekārtas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
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Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.2. Neobligāta alternatīva 
1.1.1. punktam ir tāda, ka OEM savu 
motoru piegādātāju vārdā var pieprasīt 
atļauju noteiktu skaitu motoru laist tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, izņemot 
motorus, kas paredzēti lokomotīvju un
motorvagonu piedziņai. Motoru skaits 
katrā no motoru kategorijām nepārsniedz 
šādus rādītājus:

1.1.2. Neobligāta alternatīva 
1.1.1. punktam ir tāda, ka OEM savu 
motoru ražotāju vārdā var pieprasīt atļauju 
noteiktu skaitu motoru laist tirgū OEM 
ekskluzīvai lietošanai, izņemot motorus, 
kas paredzēti motorvagonu piedziņai. 
Motoru skaits katrā no motoru kategorijām 
nepārsniedz šādus rādītājus:

Or. en

Grozījums Nr. 87
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.2. Neobligāta alternatīva 
1.1.1. punktam ir tāda, ka OEM savu 
motoru piegādātāju vārdā var pieprasīt 
atļauju noteiktu skaitu motoru laist tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu, izņemot 
motorus, kas paredzēti lokomotīvju un
motorvagonu piedziņai. Motoru skaits 
katrā no motoru kategorijām nepārsniedz 
šādus rādītājus:

1.1.2. Neobligāta alternatīva 
1.1.1. punktam ir tāda, ka OEM savu 
motoru ražotāju vārdā var pieprasīt atļauju 
noteiktu skaitu motoru laist tirgū OEM 
ekskluzīvai lietošanai, izņemot motorus, 
kas paredzēti motorvagonu piedziņai. 
Motoru skaits katrā no motoru kategorijām 
nepārsniedz šādus rādītājus:

Or. en

Grozījums Nr. 88
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
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Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.1.2. punkts – tabula – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Motoru kategorija Motoru jaudas diapazons

Or. en

Grozījums Nr. 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Pārejas periodā starp posmu IIIA un 
IIIB, OEM, kas vēlas izmantot elastīguma 
sistēmu, apstiprinātājai iestādei pieprasa 
atļauju iepirkt no saviem motoru 
piegādātājiem 1.2.1. un 1.2.2. punktā 
minēto motoru skaitu, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas 
posmu, un izņemot motorus, kas paredzēti 
lokomotīvju un motorvagonu piedziņai.

1.2. Atkāpjoties no 1.1. punkta, 
IIIB posmā, bet ne ilgāk kā trīs gadus no 
šā posma sākuma, OEM, kas vēlas 
izmantot elastīguma sistēmu, 
apstiprinātājai iestādei pieprasa atļauju 
OEM motoru ražotājiem laist tirgū 
motorus, kas paredzēti tikai OEM 
ekskluzīvai lietošanai, izņemot motorus, 
kas paredzēti lokomotīvju un motorvagonu 
piedziņai. Motoru skaits nepārsniedz 
1.2.1. un 1.2.2. punktā minēto motoru 
skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2. punkts



AM\857770LV.doc 49/62 PE458.785v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Pārejas periodā starp posmu IIIA un 
IIIB, OEM, kas vēlas izmantot elastīguma 
sistēmu, apstiprinātājai iestādei pieprasa 
atļauju iepirkt no saviem motoru 
piegādātājiem 1.2.1. un 1.2.2. punktā 
minēto motoru skaitu, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas posmu, 
un izņemot motorus, kas paredzēti 
lokomotīvju un motorvagonu piedziņai.

1.2. Pārejas periodā starp posmu IIIA un 
IIIB, OEM, kas vēlas izmantot elastīguma 
sistēmu, apstiprinātājai iestādei pieprasa 
atļauju iepirkt no saviem motoru 
piegādātājiem 1.2.1. vai 1.2.2. punktā 
minēto motoru skaitu, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas posmu, 
un izņemot motorus, kas paredzēti 
lokomotīvju un motorvagonu piedziņai.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Pārejas periodā starp posmu IIIA un 
IIIB, OEM, kas vēlas izmantot elastīguma 
sistēmu, apstiprinātājai iestādei pieprasa 
atļauju iepirkt no saviem motoru 
piegādātājiem 1.2.1. un 1.2.2. punktā 
minēto motoru skaitu, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas 
posmu, un izņemot motorus, kas paredzēti 
lokomotīvju un motorvagonu piedziņai.

1.2. IIIB posmā, OEM, kas vēlas izmantot 
elastīguma sistēmu, apstiprinātājai iestādei 
pieprasa atļauju OEM motoru ražotājiem 
laist tirgū motorus, kas paredzēti OEM 
ekskluzīvai lietošanai, izņemot motorus, 
kas paredzēti lokomotīvju un motorvagonu 
piedziņai. Motoru skaits nepārsniedz 
1.2.1. un 1.2.2. punktā minēto motoru 
skaitu. Motori atbilst 10. panta 7. punkta 
prasībām.

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

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir 
pārdevis īsāku laiku nekā piecus gadus, tad 
vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz 
faktisko laika posmu, kurā OEM ir 
pārdevis iekārtas ES tirgū.

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no iekārtu 
ražotāja gadā tirgū laistā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori, ko aprēķina kā pēdējo piecu gadu 
tirgū laistā apjoma vidējo rādītāju. Ja 
OEM iekārtas tirgū ir laidis īsāku laiku 
nekā piecus gadus, tad vidējo rādītāju 
aprēķina, pamatojoties uz faktisko laika 
posmu, kurā OEM ir laidis iekārtas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums 
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50% no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir 
pārdevis īsāku laiku nekā piecus gadus, tad 
vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz 

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no iekārtu 
ražotāja gadā tirgū laistā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori, ko aprēķina kā pēdējo piecu gadu 
tirgū laistā apjoma vidējo rādītāju. Ja 
OEM iekārtas tirgū ir laidis īsāku laiku 
nekā piecus gadus, tad vidējo rādītāju 
aprēķina, pamatojoties uz faktisko laika 
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faktisko laika posmu, kurā OEM ir 
pārdevis iekārtas ES tirgū.

posmu, kurā OEM ir laidis iekārtas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums 
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir pārdevis 
īsāku laiku nekā piecus gadus, tad vidējo 
rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laika posmu, kurā OEM ir pārdevis iekārtas 
ES tirgū.

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 40 % no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir pārdevis 
īsāku laiku nekā piecus gadus, tad vidējo 
rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laika posmu, kurā OEM ir pārdevis iekārtas 
ES tirgū.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir mēģinājums panākt kompromisu starp Eiropas Parlamenta politisko grupu 
nostāju un Komisijas priekšlikumā pausto nostāju.

Grozījums Nr. 95
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums 
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir pārdevis 
īsāku laiku nekā piecus gadus, tad vidējo 
rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laika posmu, kurā OEM ir pārdevis iekārtas 
ES tirgū.

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no iekārtu 
ražotāja gadā pārdotā tādu iekārtu 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju ES 
tirgū). Ja OEM iekārtas ES tirgū ir pārdevis 
īsāku laiku nekā piecus gadus, tad vidējo 
rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laika posmu, kurā OEM ir pārdevis iekārtas 
ES tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums 
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka OEM var lūgt, lai viņa 
motoru piegādātājiem tiktu dota atļauja 
laist tirgū noteiktu motoru skaitu saskaņā 
ar elastīguma sistēmu. Motoru skaits katrā 
no motoru kategorijām nepārsniedz šādus 
rādītājus:

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka OEM var lūgt, lai viņa 
motoru ražotājiem tiktu dota atļauja laist 
tirgū noteiktu motoru skaitu OEM 
ekskluzīvai lietošanai. Motoru skaits katrā 
no motoru kategorijām nepārsniedz šādus 
rādītājus:

Or. en

Grozījums Nr. 97
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
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Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka OEM var lūgt, lai viņa 
motoru piegādātājiem tiktu dota atļauja 
laist tirgū noteiktu motoru skaitu saskaņā 
ar elastīguma sistēmu. Motoru skaits katrā 
no motoru kategorijām nepārsniedz šādus 
rādītājus:

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka OEM var lūgt, lai viņa 
motoru ražotājiem tiktu dota atļauja laist 
tirgū noteiktu motoru skaitu OEM 
ekskluzīvai lietošanai. Motoru skaits katrā 
no motoru kategorijām nepārsniedz šādus 
rādītājus:

Or. en

Grozījums Nr. 98
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.2.2. punkts – tabula – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Motoru kategorija Motoru jaudas diapazons

Or. en

Grozījums Nr. 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
motorvagonu piedziņai, 1.1.1. punktā 
noteikto elastīguma sistēmu piemēro, 
sākot no pārejas perioda starp posmu IIIA 

svītrots
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un IIIB.

Or. en

Pamatojums

Šī prasība jau ir noteikta XIII pielikuma 1.1.1. punktā.

Grozījums Nr. 100
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
motorvagonu piedziņai, 1.1.1. punktā 
noteikto elastīguma sistēmu piemēro, 
sākot no pārejas perioda starp posmu IIIA 
un IIIB.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī prasība jau ir noteikta XIII pielikuma 1.1. punktā.

Grozījums Nr. 101
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
motorvagonu piedziņai, 1.1.1. punktā 
noteikto elastīguma sistēmu piemēro, 

svītrots
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sākot no pārejas perioda starp posmu IIIA 
un IIIB.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, 
lai viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, OEM var lūgt, lai 
viņa motoru ražotājiem tiktu dota atļauja 
laist tirgū ne vairāk kā 12 lokomotīvju 
virzošos motorus OEM ekskluzīvai 
lietošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, 
lai viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, OEM var lūgt, lai 
viņa motoru ražotājiem tiktu dota atļauja 
laist tirgū ne vairāk kā 12 lokomotīvju 
virzošos motorus OEM ekskluzīvai 
lietošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
10 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu. OEM var lūgt arī, 
lai viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū vēl ne vairāk 
kā 10 motorus uzstādīšanai lokomotīvēs, 
kuras atbilst GERT 8073 2. izdevumā 
noteiktajām būvju gabarītu prasībām 
atbilstīgi valsts tehniskajiem 
noteikumiem, kas paziņoti saskaņā ar 
Direktīvas 2008/57/EK 17. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
20 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
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ar elastīguma sistēmu. ar elastīguma sistēmu. OEM var lūgt arī, 
lai viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū vēl ne vairāk kā 
20 motorus uzstādīšanai lokomotīvēs, 
kuras atbilst GERT 8073 2. izdevumā 
noteiktajām būvju gabarītu prasībām
atbilstīgi valsts tehniskajiem 
noteikumiem, kas paziņoti saskaņā ar 
Direktīvas 2008/57/EK 17. panta 
3. punktu, un kurām izdots vai var tikt 
izdots drošības sertifikāts ekspluatācijai 
Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
20 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu. OEM var lūgt arī, 
lai viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū vēl ne vairāk 
kā 20 motorus uzstādīšanai lokomotīvēs, 
kuras atbilst GERT 8073 2. izdevumā 
noteiktajām būvju gabarītu prasībām 
atbilstīgi valsts tehniskajiem 
noteikumiem, kas paziņoti saskaņā ar 
Direktīvas 2008/57/EK 17. panta 
3. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Lokomotīvēs nevar uzstādīt IIIB posma prasībām atbilstošus motorus. Attiecībā uz mazākām 
lokomotīvēm nākas saskarties ar vēl lielākiem tehniskiem sarežģījumiem un būs jānodrošina 
lielāks elastīgums.

Grozījums Nr. 107
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
20 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu. OEM var lūgt arī, 
lai viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū vēl ne vairāk 
kā 10 motorus uzstādīšanai lokomotīvēs, 
kuras atbilst GERT 8073 2. izdevumā 
noteiktajām būvju gabarītu prasībām 
atbilstīgi valsts tehniskajiem 
noteikumiem, kas paziņoti saskaņā ar 
Direktīvas 2008/57/EK 17. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
25 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

Or. de

Grozījums Nr. 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
40 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

Or. es

Pamatojums

Lokomotīvju izstrādē ir jāveic lieli ieguldījumi, un ir vajadzīgs laiks tehnoloģiskā brieduma 
sasniegšanai. Tā kā dzelzceļa transportlīdzekļu radīto emisiju daudzums ir ievērojami mazāks 
nekā citiem transportlīdzekļu veidiem, ir vēlams palielināt to motoru maksimālo skaitu, ko 
iespējams pārdot pārejas periodā, neierobežojot ne piedāvāto daudzumu, kas radītu nevēlamu 
ietekmi uz dzelzceļa attīstību, ne brīvu konkurenci.
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Grozījums Nr. 110
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
8 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā ar 
elastīguma sistēmu, ja nav tehniski 
iespējams nodrošināt atbilstību 
IIIB posma robežvērtībām.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5. OEM savā pieteikumā 
apstiprinātājiestādei iekļauj šādu 
informāciju:

1.5. OEM pieteikumā apstiprinātājiestādei 
iekļauj šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 112
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
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Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa – 1.5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5. OEM savā pieteikumā 
apstiprinātājiestādei iekļauj šādu 
informāciju:

1.5. OEM pieteikumā apstiprinātājiestādei 
iekļauj šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 2. iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. MOTORU RAŽOTĀJA RĪCĪBA
2.1. Motoru ražotājs var laist tirgū 
motorus saskaņā ar elastīguma sistēmu, 
uz kuriem attiecas atļauja, kas piešķirta 
saskaņā ar šā pielikuma 1. un 3. iedaļu.
2.2. Motoru ražotājs uz šādiem 
motoriem norāda šādu tekstu: „Motors, 
kas laists tirgū saskaņā ar elastīguma 
sistēmu” atbilstīgi I pielikuma 3. iedaļas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 3. iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES 
RĪCĪBA
3.1. Apstiprinātāja iestāde izvērtē 
pieprasījuma piešķirt atļauju izmantot 
elastīguma sistēmu saturu un 
pievienotos dokumentus. Pēc tam 
apstiprinātāja iestāde informē OEM par 
savu lēmumu piešķirt vai nepiešķirt 
atļauju izmantot elastīguma sistēmu.

Or. en


