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26.9.2018 A8-0287/80 

Pakeitimas 80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

S&D 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 

42 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(42) pažangą, padarytą įgyvendinant 

Pastangų pasidalijimo reglamentą ir 

Direktyvą dėl apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemos įgyvendinimo, 

numatyta peržiūrėti 2024 m. Todėl tais 

pačiais metais dera įvertinti ir šio 

reglamento veiksmingumą, kad pagal 

šiuos tris teisės aktus įgyvendintos 

priemonės būtų įvertintos suderintai ir 

nuosekliai; 

(42) dera 2023 m. įvertinti šio 

reglamento veiksmingumą, kad būtų 

galima laiku, skaidriai, koordinuotai ir 

nuosekliai vertinti jo įgyvendinimą ir 

pažangą, padarytą per nustatytą laiką 

siekiant nustatytų tikslų, taip pat pažangą, 

padarytą pagal Pastangų pasidalijimo 

reglamentą ir Apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemos direktyvą; 

Or. en 
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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 40 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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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 

14 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 2024 m. Komisija Europos 

Parlamentui ir Tarybai pateikia reglamento 

veiksmingumo ataskaitą, prie kurios, jei 

reikia, prideda reglamento keitimo 

pasiūlymą. Šioje ataskaitoje apsvarstoma, 

inter alia, kaip pagal Reglamentą (ES) 

2017/1151 apskaičiuotos išmetamo CO2 

kiekio ir suvartojamos energijos kiekio 

vertės atitinka tikrąsias vertes, kaip 

Sąjungos rinkoje diegiamos mažataršės ir 

netaršios transporto priemonės ir plėtojama 

baterijų įkrovimo punktų ir degalinių 

infrastruktūra, apie kurią pranešama pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/94/ES29. 

1. 2023 m. Komisija Europos 

Parlamentui ir Tarybai pateikia reglamento 

veiksmingumo ataskaitą, prie kurios, jei 

reikia, prideda šio reglamento dalinio 

keitimo pasiūlymą. Toje ataskaitoje 

apsvarstoma, be kita ko, kaip pagal 

Reglamentą (ES) 2017/1151 apskaičiuotos 

išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos 

energijos kiekio vertės atitinka tikrąsias 

vertes, kaip Sąjungos rinkoje diegiamos 

mažataršės ir netaršios transporto 

priemonės (ypač lengvosios komercinės 

transporto priemonės) ir plėtojama 

baterijų įkrovimo punktų ir degalinių 

infrastruktūra, apie kurią pranešama pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/94/ES29, taip pat šio reglamento 

poveikis vartotojams, visų pirma 

gaunantiems mažas ir vidutines pajamas. 

Šioje ataskaitoje taip pat svarstomos 

galimybės paskatinti pažangiojo mažo 

anglies dioksido kiekio kuro, įskaitant 

biodujas ir sintetinius degalus, 

pagamintus naudojant atsinaujinančiąją 

energiją, naudojimą. 

 

___________________ ___________________ 

29.2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 29.2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl 

alternatyviųjų degalų infrastruktūros 

diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1). 

ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl 

alternatyviųjų degalų infrastruktūros 

diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1). 

Or. en 

 

 


