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Pakeitimas 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Transporto ir turizmo komitetas kviečia 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą, kaip atsakingą komitetą, 
pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

Or. de

Pakeitimas 2
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus. 
Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 
galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.
Atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės tinklo 
ypatumus taip pat ir į laiką bei 
papildomas išlaidas, skirtas tobulinti 
etapo III B sprendimus, galiojimo 
terminas Jungtinei Karalystei turi būti 
nustatytas 2015 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės direktyvos redakcijos reikalavimuose neatsižvelgiama nei į apribojimus, kuriuos 
lemia Jungtinės Karalystės geležinkelių tinklo gabaritų ir svorio specifika, nei į apribojimus, 
kuriuos lemia maža šių rūšių variklių rinkos niša. Tai gali kliudyti geležinkelių transportui 
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plėtotis ir užkirsti kelią perėjimui nuo kelių transporto prie geležinkelių, kuris yra vienas iš 
ES transporto politikos prioritetų.

Pakeitimas 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) Pavadinimas pakeičiamas taip:
„Išimtys, alternatyvios procedūros ir 
nukrypti leidžiančios nuostatos“

Or. en

Pakeitimas 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 1a dalies 2 pastraipa pakeičiama 
taip:
„1b. Į geležinkelio riedmenį, vagonų 
sąstatą ar lokomotyvą, kurių variklis,
įmontuotas iš pradžių, neatitinka III A 
etapo ribinių verčių arba atitinka tik III A 
etapo ribines vertes, montuojamas 
pakaitinis variklis turi atitikti bet jau 
nustatytas III A etapo ribines vertes. 
Tokiems varikliams netaikomos 9 
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straipsnio 3g, 3i ir 4a dalys.
1c. Jei varikliai pateikiami į rinką 
remiantis 1a, 1b, 1c dalių nuostatomis, 
užrašas „PAKAITINIS VARIKLIS“ turi 
figūruoti ant variklio etiketės arba turi 
būti įtrauktas į naudojimo vadovą.“

Or. en

Pakeitimas 5
Dominique Riquet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 1a dalies antra pastraipa 
išbraukiama.

Or. en

Pakeitimas 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 1a dalies 2 pastraipa pakeičiama 
taip:
„1b. Į geležinkelio riedmenį, vagonų 
sąstatą ar lokomotyvą, kurių variklis, 
įmontuotas iš pradžių, neatitinka III A 
etapo ribinių verčių arba atitinka tik III A 
etapo ribines vertes, montuojamas 
pakaitinis variklis turi atitikti bet jau 
nustatytas III A etapo ribines vertes. 
Tokiems varikliams netaikomos 9 
straipsnio 3g, 3i ir 4a dalys.
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1c. Jei varikliai pateikiami į rinką 
remiantis 1a, 1b, 1c dalių nuostatomis, 
užrašas „PAKAITINIS VARIKLIS“ turi 
figūruoti ant variklio etiketės arba turi 
būti įtrauktas į naudojimo vadovą.“

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a b papunktis (naujas) 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 d ir1 e dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 8
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas) 
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 1 b 1 c ir1 d dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

„Kadangi daugelyje anksčiau pagamintų transporto priemonių nėra pakankamai vietos 
sumontuoti tokios pat galios III B etapo reikalavimus atitinkančius variklius, galimybė 
ankstesnius nei III A etapo variklius ir III A etapo variklius, sumontuotus į senesnes
transporto priemones, pakeisti III A etapo reikalavimus atitinkančiais varikliais leis sektoriui 
siekti ekologiškesnių III A etapo standartų. Labai retais atvejais reikalingas ir leidimas 
nukrypti nuo III A etapo reikalavimų, atsižvelgiant į transporto priemonės gabaritus, ašies 
apkrovą ir modelio apribojimus. Sektorius sutinka, kad bet koks toks leidimas nukrypti turi 
būti taikomas tik laikantis griežtos  kontrolės ir apribojimų bei pateikus išsamų pagrindimą.“

Pakeitimas 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
37 kW ≤ P < 56 kW varikliams baigia 
galioti 2016 m. gruodžio 31 d.“

Or. en
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Pakeitimas 10
Brian Simpson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d.
Išimties tvarka lokomotyvams, kuriuos 
galima eksploatuoti JK geležinkelių 
tinkle, lankstumo schema galioja iki 
2015 m. gruodžio 31 d. 

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės direktyvos redakcijos reikalavimuose neatsižvelgiama nei į apribojimus, kuriuos 
lemia Jungtinės Karalystės geležinkelių tinklo gabaritų ir svorio specifika, nei į apribojimus, 
kuriuos lemia maža šių rūšių variklių rinkos niša. Tai gali kliudyti geležinkelių transportui 
plėtotis ir užkirsti kelią perėjimui nuo kelių transporto prie geležinkelių, kuris yra vienas iš 
ES transporto politikos prioritetų.

Pakeitimas 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [dvylika 
mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo] 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 
[šešiolika mėnesių nuo šios direktyvos 
paskelbimo] priima ir paskelbia įstatymus 
ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.
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Or. en

Pakeitimas 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1.4 Dėl variklių, naudojamų lokomotyvams 
varyti, perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu pirminės įrangos gamintojai 
gali prašyti, kad variklių tiekėjams pagal 
lankstumo schemą būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 40 variklių lokomotyvams 
varyti, iš kurių bent 20-ies modeliai galėtų 
būti eksploatuojami JK geležinkelių 
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tinkle.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės direktyvos redakcijos reikalavimuose neatsižvelgiama nei į apribojimus, kuriuos 
lemia Jungtinės Karalystės geležinkelių tinklo gabaritų ir svorio specifika, nei į apribojimus, 
kuriuos lemia maža šių rūšių variklių rinkos niša. Tai gali kliudyti geležinkelių transportui 
plėtotis ir užkirsti kelią perėjimui nuo kelių transporto prie geležinkelių, kuris yra vienas iš 
ES transporto politikos prioritetų.

Pakeitimas 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1.4 Dėl variklių, naudojamų lokomotyvams 
varyti, perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu pirminės įrangos gamintojai 
gali prašyti, kad variklių tiekėjams pagal 
lankstumo schemą būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 50 variklių lokomotyvams 
varyti.

Or. pl

Pakeitimas 15
Dominique Riquet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4 Dėl variklių, naudojamų lokomotyvams 
varyti, perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu pirminės įrangos gamintojai 

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

gali prašyti, kad variklių tiekėjams pagal 
lankstumo schemą būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 40 variklių lokomotyvams 
varyti.

Or. en

Pagrindimas

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).

Pakeitimas 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas 
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1 skirsnio 1.7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.7. Pirminės įrangos gamintojas bet kuriai 
tipo patvirtinimą valstybėse narėse 
suteikiančiai institucijai pateikia 
informaciją, kurios prašo tipo patvirtinimą 
suteikianti institucija, kad galėtų 
patvirtinti, jog bet kuris pagal lankstumo 
schemą pateikiamas variklis yra tiekiamas 

1.7. Pirminės įrangos gamintojas bet kuriai 
tipo patvirtinimą valstybėse narėse 
suteikiančiai institucijai pateikia 
informaciją, kurios prašo tipo patvirtinimą 
suteikianti institucija, kad galėtų patikrinti, 
kad bet kuris pagal lankstumo schemą 
pateikiamas variklis būtų tiekiamas rinkai 
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rinkai ir yra tinkamai paženklintas.“ ir būtų tinkamai paženklintas.“

Or. pl


