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26.9.2018 A8-0287/71 

Pakeitimas 71 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo A dalies 6.3 punkto 4 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Pakeitimas 72 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo B dalies 6.3.1 punkto 4 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Pakeitimas 73 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nuo 2030 m. sausio 1 d. nustatomi 

šie tikslai: 

5. Nuo 2030 m. sausio 1 d. nustatomi 

šie tikslai: 

a) naujų lengvųjų automobilių – viso 

ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 

30 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios 

teršalų išmetimo normos vidurkį, 

apskaičiuotą pagal I priedo A dalies 6.1.2 

punktą; 

a) naujų lengvųjų automobilių – viso 

ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 

40 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios 

teršalų išmetimo normos vidurkį, 

apskaičiuotą pagal I priedo A dalies 6.1.2 

punktą; 

b) naujų lengvųjų komercinių 

transporto priemonių – viso ES parko 

vidutinis išmetamų teršalų kiekis 30 proc. 

mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų 

išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą 

pagal I priedo B dalies 6.1.2 punktą. 

b) naujų lengvųjų komercinių 

transporto priemonių – viso ES parko 

vidutinis išmetamų teršalų kiekis 30 proc. 

mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų 

išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą 

pagal I priedo B dalies 6.1.2 punktą. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Pakeitimas 74 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies m punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

m) mažataršė arba netarši transporto 

priemonė – lengvasis automobilis arba 

lengvoji komercinė transporto priemonė, 

kuris (-i), kaip apskaičiuota pagal 

Reglamentą (ES) 2017/1151, per išmetimo 

vamzdį išmeta 0–50 g CO2/km; 

m) mažataršė arba netarši transporto 

priemonė – lengvasis automobilis, kuris 

per išmetimo vamzdį išmeta 0–50 g 

CO2/km, ir lengvoji komercinė transporto 

priemonė, kuri per išmetimo vamzdį 

išmeta 0–70 g CO2/km, kaip apskaičiuota 

pagal Reglamentą (ES) 2017/1151;  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Pakeitimas 75 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) užregistruotų M1 arba N1 

kategorijos transporto priemonių 

kategorija, dėl kurios sudaromas bendras 

fondas. 

d) užregistruotų M1 ir N1 kategorijos 

transporto priemonių kategorija, dėl kurios 

sudaromas bendras fondas. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Pakeitimas 76 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 8 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. Siekiant nustatyti kiekvieno 

gamintojo vidutinį savitąjį M1 ir N1 

išmetamo CO2 kiekį, gamintojui (-ams) 

paprašius atsižvelgiama į to paties 

gamintojo ar kito gamintojo (-ų) pasiektus 

potencialiai geresnius M1 ar N1 išmetamo 

CO2 kiekio normos rezultatus tais pačiais 

kalendoriniais metais. Šiuo atveju M1 

arba N1 gamintojo savitojo išmetamųjų 

teršalų kiekio tikslinių rodiklių ir jo 

vidutinio savitojo išmetamųjų teršalų 

kiekio skirtumas atimamas iš jo vidutinio 

savitojo išmetamo CO2 kiekio konkrečiam 

M1 arba N1 tikslui, kuriam taikomas 

pagal registracijos apimtis nustatytas 

koeficientas. Bendras šių kreditų 

perkėlimo tarp M1 arba N1 gamintojų 

įnašas gali būti iki 10 g CO2/km vienam 

gamintojui. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Pakeitimas 77 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a straipsnis 

 Kreditas, skirtas konkretiems degalų ir 

variklio pokyčiams siekiant sumažinti 

degalų sąnaudas ir išmetamo CO2 kiekį 

 Pagal šį reglamentą įpareigotosios šalies 

atžvilgiu turėtų būti atsižvelgiama į 

efektyvumo padidėjimą, dėl kurio 

sumažėja degalų sąnaudos ir išmetamo 

CO2 kiekis ir kuris atsiranda dėl degalų ir 

variklio technologijų raidos derinio. Ne 

vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 

Komisija pagal 16 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 

kriterijai ir išsami metodika, taikomi 

siekiant vertinti šį efektyvumo padidėjimą 

atsižvelgiant į šiame reglamente 

nustatytas prievoles. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Pakeitimas 78 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 9 dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9. Kai transporto priemonėse 

naudojami atsinaujinančiųjų išteklių 

degalai, kad būtų atliktas tinkamas 

grynojo išmetamo CO2 kiekio poveikio 

klimato kaitos reiškiniams vertinimas, 

siūlomas anglies korekcinis koeficientas 

(AKK). AKK nustatomas pagal 

atsinaujinančių išteklių degalų tipą.  

 Atsinaujinančiųjų išteklių degalai 

(skystieji ir dujiniai) apima biogeninius 

degalus (pavyzdžiui, anaerobinio 

skaidymo procesų metu išmetamą 

biometaną) ir sintetinius degalus (be kita 

ko, vadinamuosius e. degalus ir elektros 

(energijos) panaudojimą dujoms gaminti), 

kurie tenkina antrojoje Atsinaujinančių 

išteklių energijos direktyvoje išvardytus 

tvarumo kriterijus. 

 Atsinaujinančiųjų išteklių degalų kiekis 

gali būti sertifikuojamas valstybių narių 

lygmeniu arba šiuos duomenis gali 

tiesiogiai pateikti transporto priemonės 

gamintojas. 

 Todėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo 

etapu parko išmetamo CO2 kiekis 

apskaičiuojamas naudojant anglies 

korekcinį koeficientą ir šią formulę: CO2 
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parkui = (CO2 tipo patvirtinimas)* (1-

AKK)  

 AKK yra susijęs tik su technologija, kai 

yra naudojama degalų iš 

atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., dujų iš 

atsinaujinančiųjų išteklių, ir taikomas tik 

gamtines dujas naudojančių transporto 

priemonių parkui. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Pakeitimas 79 

Jens Gieseke 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

Kateřina Konečná 

 

Pranešimas A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų 

teršalų normos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 10 dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10. Ne vėliau kaip 2023 m. Komisija 

pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius 

aktus, kuriais alternatyvieji degalai 

įtraukiami į naujiems keleiviniams 

automobiliams ir naujoms lengvosioms 

komercinėms transporto priemonėms 

taikomų CO2 tikslų skaičiavimą. 

Or. en 

 

 


