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Tarkistus 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää 
asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa esittämään 
komission ehdotuksen hylkäämistä.

Or. de

Tarkistus 2
Brian Simpson

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Kun otetaan 
huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan 
rautatieverkon erityispiirteet ja vaiheen 
III B ratkaisujen kehittämiseen tarvittava 
lisäaika ja -kustannukset, voimassaolon 
olisi päätyttävä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 31. joulukuuta 2015.

Or. en

Perustelu

Tässä luonnoksessa esitetyissä direktiivin vaatimuksissa ei oteta huomioon Yhdistyneen 
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kuningaskunnan rautatieverkon raideväliä ja painoa koskevia rajoitteita eikä tämän 
tyyppisten pienten, rajallisten markkinoiden tuomia rajoitteita. Tämä uhkaa typistää 
junarahdin kasvua ja estää siirtymästä tieliikenteestä junaliikenteeseen, mikä on yksi EU:n 
liikennepolitiikan ensisijaisia painopisteitä.

Tarkistus 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan otsikko seuraavasti:
"Vapautukset, vaihtoehtoiset menettelyt 
ja poikkeukset"

Or. en

Tarkistus 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

-a a) Korvataan 1 a kohdan toinen 
alakohta seuraavasti:
"1 b. Sellaiseen moottorivaunuun, junaan 
tai veturiin asennettavan vaihtomoottorin, 
joka on alun perin varustettu moottorilla, 
joka ei ole vaiheen III A päästörajojen 
mukainen tai on pelkästään vaiheen III A 
päästörajojen mukainen, on täytettävä 
vähintään vaiheessa III A määritetyt 
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päästörajat. Tällaisiin moottoreihin ei 
sovelleta 9 artiklan 3 kohdan g ja 
i alakohtaa eikä 4 kohdan a alakohtaa.
1 c. Teksti "VAIHTOMOOTTORI" on 
liitettävä 1 a  ja 1 b kohdan mukaisesti 
markkinoille saatettuihin moottoreihin 
kiinnitettävään merkintään tai 
sisällytettävä omistajan käyttöoppaaseen."

Or. en

Tarkistus 5
Dominique Riquet

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

Komission teksti Tarkistus

-a a) Poistetaan 1 a kohdan toinen 
alakohta.

Or. en

Tarkistus 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

-a a) Korvataan 1 a kohdan toinen 
alakohta seuraavasti:
"1 b. Sellaiseen moottorivaunuun, junaan 
tai veturiin asennettavan vaihtomoottorin, 
joka on alun perin varustettu moottorilla, 
joka ei ole vaiheen III A päästörajojen 
mukainen tai on pelkästään vaiheen III A 
päästörajojen mukainen, on täytettävä 
vähintään vaiheessa III A määritetyt 
päästörajat. Tällaisiin moottoreihin ei 
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sovelleta 9 artiklan 3 kohdan g ja 
i alakohtaa eikä 4 kohdan a alakohtaa.
1 c. Teksti "VAIHTOMOOTTORI" on 
liitettävä 1 a  ja 1 b kohdan mukaisesti 
markkinoille saatettuihin moottoreihin 
kiinnitettävään merkintään tai 
sisällytettävä omistajan käyttöoppaaseen."

Or. en

Perustelu

Useimmissa aiemmissa ajoneuvoissa ei ole riittävästi tilaa asentaa vaiheen III B mukaista 
vastaavan tehoista moottoria, jonka vuoksi mahdollisuus korvata vanhoihin ajoneuvoihin 
asennetut vaihetta III A edeltävät ja vaiheen III A moottorit vaiheen III A mukaisilla 
moottoreilla tarjoaa teollisuudelle tilaisuuden siirtyä puhtaampiin vaiheen III A 
päästönormeihin sen sijaan, että se säilyttäisi lisää saastuttavia (vaihetta III A edeltäviä) 
moottoreita. Näin vähennettäisiin vanhempien moottorien päästöjä, vältettäisiin ajoneuvojen 
käytöstä poistaminen ennenaikaisesti ja mahdollisesti myös estettäisiin siirtymistä 
junaliikenteestä tieliikenteeseen.

Tarkistus 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

-a b) Lisätään kohdat seuraavasti:
"1 d. Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti 
antaa luvan valmistaa ja asentaa 
vaihtomoottoreita, jotka eivät ole vaiheen 
III A vaatimusten mukaisia, seuraavissa 
tapauksissa:
i) uusittaessa tai ajanmukaistettaessa 
nykyisiä moottorivaunuja, junia tai 
vetureita, kun vaiheen III A vaatimusten 
soveltaminen aiheuttaisi huomattavia 
teknisiä ongelmia raideleveyden, 
akselipainon, korin/rungon muodon tai 
moottori(e)n monitoimintaisten 
valvontajärjestelmien osalta ja vaarantaisi 
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näin ollen hankkeen kannattavuuden;
ii) moottorivaunu-, juna- tai 
veturionnettomuuden tai tuhoisan 
moottori(e)n rikkoontumisen sattuessa, 
jos vaiheen III A vaatimusten 
soveltaminen aiheuttaisi huomattavia 
teknisiä ongelmia ja näin ollen 
vaarantaisi vahingoittuneen 
moottorivaunun, junan tai veturin 
korjaamisen kohtuullisin kustannuksin.
Tässä kohdassa tarkoitettuihin 
moottoreihin ei sovelleta 9 artiklan 
3 kohdan g ja i alakohtaa eikä 4 kohdan 
a alakohtaa.
Jos poikkeus myönnetään, poikkeuksen 
myöntävän jäsenvaltion on kuuden 
kuukauden kuluessa toimitettava 
komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntäviranomaisille sekä painetussa 
että sähköisessä muodossa asiakirja, josta 
käyvät ilmi seuraavat seikat:
– poikkeuksen yksilöllinen viitenumero, 
joka ilmenee kuhunkin moottoriin 
kiinnitetystä, kyseiseen moottoriin 
viittaavasta merkinnästä,
– poikkeuksen luonne, mukaan lukien 
päästörajojen kuvaus verrattuna vaiheen 
III A raja-arvoihin ja sovellettavien 
vaihtoehtoisten säännösten 
yksityiskohtainen kuvaus,
– yksityiskohtainen perustelu poikkeuksen 
myöntämiselle, mukaan lukien 
tärkeimmät tekniset ongelmat ja niiden 
taloudelliset vaikutukset ja 
ympäristövaikutukset, ja kuvaus 
suunnittelutoimista vaiheen III A 
vaatimusten täyttämiseksi sekä 
tarvittaessa muista kaluston kehittämiseen 
ja käyttöön liittyvistä toimista,
– poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
moottorien lukumäärä,
– yksityiskohtaiset tiedot valmistajasta ja 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
moottorien tyypeistä ja sarjanumeroista,



PE452.811v01-00 8/15 AM\839335FI.doc

FI

– yksityiskohtaiset tiedot raideliikenteen 
kulkuneuvojen sarjoista, joihin moottorit 
asennetaan, sekä niiden käyttöalueista,
– mahdolliset muut seikat, joilla 
poikkeuspyyntöä voidaan perustella.
1 e. Teksti "VAIHTOMOOTTORI" on 
liitettävä 1 a, 1 b ja 1 c kohdan mukaisesti 
markkinoille saatettuihin moottoreihin 
kiinnitettävään merkintään tai 
sisällytettävä omistajan käyttöoppaaseen."

Or. en

Tarkistus 8
Dominique Riquet

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

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään kohdat seuraavasti:
"1 b. Sellaiseen moottorivaunuun, junaan 
tai veturiin asennettavan vaihtomoottorin, 
joka on alun perin varustettu moottorilla, 
joka ei ole vaiheen III A päästörajojen 
mukainen tai on pelkästään vaiheen III A 
rajojen mukainen, on täytettävä 
vähintään vaiheessa III A määritetyt 
päästörajat. Tällaisiin moottoreihin ei 
sovelleta 9 artiklan 3 kohdan g ja 
i alakohtaa eikä 4 kohdan a alakohtaa.
1 c. Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti 
antaa luvan valmistaa ja asentaa 
vaihtomoottoreita, jotka eivät ole vaiheen 
III A vaatimusten mukaisia, seuraavissa 
tapauksissa:
i) uusittaessa tai ajanmukaistettaessa 
nykyisiä moottorivaunuja, junia tai 
vetureita, kun vaiheen III A vaatimusten 
soveltaminen aiheuttaisi huomattavia 
teknisiä ongelmia raideleveyden, 
akselipainon, korin/rungon muodon tai 
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moottori(e)n monitoimintaisten 
valvontajärjestelmien osalta ja vaarantaisi 
näin ollen hankkeen kannattavuuden;
ii) moottorivaunu-, juna- tai 
veturionnettomuuden tai tuhoisan 
moottori(e)n rikkoontumisen sattuessa, 
jos vaiheen III A vaatimusten 
soveltaminen aiheuttaisi huomattavia 
teknisiä ongelmia ja näin ollen 
vaarantaisi vahingoittuneen 
moottorivaunun, junan tai veturin 
korjaamisen kohtuullisin kustannuksin.
Tällaisiin moottoreihin ei sovelleta 
9 artiklan 3 kohdan g ja i alakohtaa eikä 
4 kohdan a alakohtaa.
Jos poikkeus myönnetään, poikkeuksen 
myöntävän jäsenvaltion on kuuden 
kuukauden kuluessa toimitettava 
komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntäviranomaisille sekä painetussa 
että sähköisessä muodossa asiakirja, josta 
käyvät ilmi seuraavat seikat:
– poikkeuksen yksilöllinen viitenumero, 
joka ilmenee kuhunkin moottoriin 
kiinnitetystä, kyseiseen moottoriin 
viittaavasta merkinnästä,
– poikkeuksen luonne, mukaan lukien 
päästörajojen kuvaus verrattuna vaiheen 
III A raja-arvoihin ja sovellettavien 
vaihtoehtoisten säännösten 
yksityiskohtainen kuvaus,
– yksityiskohtainen perustelu poikkeuksen 
myöntämiselle, mukaan lukien 
tärkeimmät tekniset ongelmat ja niiden 
taloudelliset vaikutukset ja 
ympäristövaikutukset, ja kuvaus 
suunnittelutoimista vaiheen III A 
vaatimusten täyttämiseksi sekä 
tarvittaessa muista kaluston kehittämiseen 
ja käyttöön liittyvistä toimista,
– poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
moottorien lukumäärä,
– yksityiskohtaiset tiedot valmistajasta ja 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
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moottorien tyypeistä ja sarjanumeroista,
– yksityiskohtaiset tiedot raideliikenteen 
kulkuneuvojen sarjoista, joihin moottorit 
asennetaan, sekä niiden käyttöalueista,
– mahdolliset muut seikat, joilla 
poikkeuspyyntöä voidaan perustella.
1 d. Teksti "VAIHTOMOOTTORI" on 
liitettävä 1 a, 1 b ja 1 c kohdan mukaisesti 
markkinoille saatettuihin moottoreihin 
kiinnitettävään merkintään tai 
sisällytettävä omistajan käyttöoppaaseen."

Or. en

Perustelu

Useimmissa aiemmissa ajoneuvoissa ei ole riittävästi tilaa asentaa vaiheen III B mukaisia 
vastaavan tehoista moottoria, jonka vuoksi mahdollisuus korvata vanhoihin ajoneuvoihin 
asennetut vaihetta III A edeltävät ja vaiheen III A moottorit  vaiheen III A mukaisilla 
moottoreilla tarjoaa teollisuudelle tilaisuuden siirtyä puhtaampiin vaiheen III A 
päästönormeihin. Poikkeukset vaiheen III A mukaisten moottorien asentamisesta ovat tarpeen 
hyvin harvoissa tapauksissa ajoneuvon raideleveyden, akselipainon ja muotoilurajoitteiden 
vuoksi. Teollisuus katsoo, että tällaisia poikkeuksia saa tehdä ainoastaan tiukan valvonnan ja 
rajoitusten perusteella sekä esittämällä yksityiskohtaiset perustelut.

Tarkistus 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

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

8) Joustojärjestelmää sovelletaan 
liitteessä XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti 
ja ainoastaan vaiheiden III A ja III B 
väliseen siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo 
päättyy moottoriluokan
37 kW ≤ P < 56 kW osalta 31 päivänä 
joulukuuta 2016.



AM\839335FI.doc 11/15 PE452.811v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 10
Brian Simpson

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

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Joustojärjestelmää sovelletaan 
liitteessä XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti 
ja ainoastaan vaiheiden III A ja III B 
väliseen siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.
Yhdistyneen kuningaskunnan 
rautatieverkossa toimiviin vetureihin 
sovellettavan joustojärjestelmän 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

Or. en

Perustelu

Tässä luonnoksessa esitetyissä direktiivin vaatimuksissa ei oteta huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan rautatieverkon raideväliä ja painoa koskevia rajoitteita eikä tämän 
tyyppisten pienten, rajallisten markkinoiden tuomia rajoitteita. Tämä uhkaa typistää 
junarahdin kasvua ja estää siirtymästä tieliikenteestä junaliikenteeseen, mikä on yksi EU:n 
liikennepolitiikan ensisijaisia painopisteitä.

Tarkistus 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [kahdentoista
kuukauden kuluttua direktiivin 

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [kuudentoista
kuukauden kuluttua direktiivin 
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julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistus 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

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

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\839335FI.doc 13/15 PE452.811v01-00

FI

III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 40 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi. Näistä 
vähintään 20 moottoria on suunniteltava 
siten, että niitä voidaan käyttää 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
rautatieverkossa.

Or. en

Perustelu

Tässä luonnoksessa esitetyissä direktiivin vaatimuksissa ei oteta huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan rautatieverkon raideväliä ja painoa koskevia rajoitteita eikä tämän 
tyyppisten pienten, rajallisten markkinoiden tuomia rajoitteita. Tämä uhkaa typistää 
junarahdin kasvua ja estää siirtymästä tieliikenteestä junaliikenteeseen, mikä on yksi EU:n 
liikennepolitiikan ensisijaisia painopisteitä.

Tarkistus 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komission teksti Tarkistus

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

Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 50 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

Or. pl
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Tarkistus 15
Dominique Riquet

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

Komission teksti Tarkistus

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

Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 40 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

Or. en

Perustelu

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
Liite 
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.7 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.7. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
toimitettava jäsenvaltioiden erilaisille 
tyyppihyväksyntäviranomaisille pyynnöstä 
kaikki tiedot, joita 
tyyppihyväksyntäviranomainen tarvitsee 
vahvistaakseen, että kaikkien sellaisten 
moottoreiden osalta, jotka on ilmoitettu tai 
merkitty saatetuiksi markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa, asianomainen 
ilmoitus tai merkintä on tehty 
asianmukaisesti.”

1.7. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
toimitettava jäsenvaltioiden erilaisille 
tyyppihyväksyntäviranomaisille pyynnöstä 
kaikki tiedot, joita 
tyyppihyväksyntäviranomainen tarvitsee 
tarkistaakseen, että kaikkien sellaisten 
moottoreiden osalta, jotka on ilmoitettu tai 
merkitty saatetuiksi markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa, asianomainen 
ilmoitus tai merkintä on tehty 
asianmukaisesti.”

Or. pl


