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26.9.2018 A8-0287/85 

Pakeitimas 85 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

19 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) siekiant išlaikyti įvairovę lengvųjų 

automobilių ir lengvųjų komercinių 
transporto priemonių rinkoje ir jos 

gebėjimą tenkinti įvairius vartotojų 

poreikius, taikomos CO2 normos turėtų 

būti nustatomos pagal tiesinę 

priklausomybę nuo transporto priemonių 

naudingumo. Manoma, kad naudingumo 

apibūdinimo masės parametru išlaikymas 

užtikrina nuoseklumą su galiojančia 

tvarka. Siekiant geriau atsižvelgti į 

keliuose naudojamų transporto priemonių 

masę, šis parametras turėtų būti pakeistas 

– vietoje parengtos naudoti transporto 

priemonės masės nuo 2025 m. turėtų būti 

naudojama 2017 m. birželio 1 d. 

Reglamente (ES) 2017/1151 nustatyta 

transporto priemonės bandomoji masė; 

(19) siekiant atsižvelgti į ekologinę ir kitą 

naudą, susijusią su transporto priemonių 

dydžio ir masės mažinimu, ir atsižvelgiant 

į tai, kad dėl efektyvumo didinimo 

technologijų, pvz., hibridizacijos, 

sunkesnės transporto priemonės neturėtų 

išmesti daugiau teršalų, taip pat siekiant 

išvengti nepagrįstai naudingų paskatų 

tokioms sunkiosioms transporto 

priemonėms, CO2 normos neturėtų būti 

diferencijuojamos pagal transporto 

priemonės masę; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

26.9.2018 A8-0287/86 

Pakeitimas 86 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

20 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) viso Europos Sąjungos parko tikslai 

neturėtų keistis todėl, kad vidutinė parko 

masė kinta. Todėl į vidutinės masės pokytį 

turėtų būti nedelsiant atsižvelgiama 

skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo 

normas, o tokiam apskaičiavimui 

naudojama vidutinės masės vertė turėtų 

būti nuo 2025 m. tikslinama kas dvejus 

metus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Pakeitimas 87 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) ne vėliau kaip 2022 m. spalio 31 d. 

orientacinė 2025 m. TM0 vertė nustatoma 

kaip atitinkama naujų lengvųjų 

automobilių ir naujų lengvųjų komercinių 

transporto priemonių bandomosios masės 

vidurkis 2021 m.; 

Išbraukta. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Pakeitimas 88 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) ne vėliau kaip 2024 m. spalio 31 d., o 

paskui kas antrais metais, TM0 skaičiai I 

priedo A ir B dalyse tikslinami pagal 

atitinkamą naujų lengvųjų automobilių ir 

naujų lengvųjų komercinių transporto 

priemonių bandomosios masės vidurkį 

ankstesniais dvejais kalendoriniais metais 

pradedant nuo 2022 ir 2023 m. 

Atitinkama naujoji TM0 vertė taikoma 

nuo kalendorinių metų, einančių po 

tikslinimo dienos, sausio 1 d. 

Išbraukta. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Pakeitimas 89 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

I priedo A dalies 6 punkto 6.2.1 papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

6.2.1. 2025–2029 m. 6.2.1. 2025–2029 m. 

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

Viso ES parko tikslas2025 + a2025 · (TM – 

TM0)  

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

viso ES parko tikslas2025 

Čia:  Čia:  

Viso ES parko tikslas2025 – nustatytas 

pagal 6.1.1 punktą;   

Viso ES parko tikslas2025 – nustatytas 

pagal 6.1.1 punktą;  

a2025  

 

čia:   

a2021  – geriausiai tinkančios tiesės, 

nustatytos taikant mažiausiųjų kvadratų 

metodą pagal 2021 m. viso ES parko 

kiekvienos transporto priemonės 

bandomąją masę (aiškinamasis 

kintamasis) ir savitąjį išmetamo CO2 kiekį 

(priklausomasis kintamasis), nuolydis;  

 

vidutinis išmetamų teršalų kiekis2021 – 

gamintojų, kurių savitoji teršalų išmetimo 

norma apskaičiuota pagal 4 punktą, visų 

2021 m. užregistruotų naujų transporto 

priemonių vidutinis savitasis išmetamo 

CO2 kiekis;   
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TM – visų atitinkamais kalendoriniais 

metais užregistruotų gamintojo naujų 

transporto priemonių bandomosios masės 

vidurkis kilogramais;   

TM0  – vertė, nustatyta pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą; 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Pakeitimas 90 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

I priedo A dalies 6 punkto 6.2.2 papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6.2.2. 2030 m. ir vėliau 6.2.2. 2030 m. ir vėliau  

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

Viso ES parko tikslas2030 + a2030 · (TM – 

TM0)  

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

viso ES parko tikslas2030  

Čia:  Čia:  

Viso ES parko tikslas2030 – nustatytas 

pagal 6.1.2 punktą;   

Viso ES parko tikslas2030 – nustatytas 

pagal 6.1.2 punktą;  

a2030  

 

čia:   

a2021  – geriausiai tinkančios tiesės, 

nustatytos taikant mažiausiųjų kvadratų 

metodą pagal 2021 m. viso ES parko 

kiekvienos transporto priemonės 

bandomąją masę (aiškinamasis 

kintamasis) ir savitąjį išmetamo CO2 kiekį 

(priklausomasis kintamasis), nuolydis;  

 

vidutinis išmetamų teršalų kiekis2021 – 

gamintojų, kurių savitoji teršalų išmetimo 

norma apskaičiuota pagal 4 punktą, visų 

2021 m. užregistruotų naujų transporto 

priemonių vidutinis savitasis išmetamo 

CO2 kiekis;   

 

TM – visų atitinkamais kalendoriniais 

metais užregistruotų gamintojo naujų 

transporto priemonių bandomosios masės 
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vidurkis kilogramais;  

TM0  – vertė, nustatyta pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą; 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Pakeitimas 91 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

I priedo B dalies 6 punkto 6.2.1 papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6.2.1. 2025–2029 m. 6.2.1. 2025–2029 m. 

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

viso ES parko tikslas2025  + α · (TM – TM0) 

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

viso ES parko tikslas2025   

Čia:  Čia:  

Viso ES parko tikslas2025 – nustatytas 

pagal 6.1.1 punktą;  

Viso ES parko tikslas2025 – nustatytas 

pagal 6.1.1 punktą;  

α – a2025, kai užregistruotų 

gamintojo naujų transporto priemonių 

bandomosios masės vidurkis yra ne 

didesnis už TM0, nustatytą pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą, ir a2021, kai 

užregistruotų gamintojo naujų transporto 

priemonių bandomosios masės vidurkis 

yra didesnis už TM0, nustatytą pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą;  

 

čia:  

a2025  

 

a2021  – geriausiai tinkančios tiesės, 

nustatytos taikant mažiausiųjų kvadratų 

metodą pagal 2021 m. viso ES parko 

kiekvienos užregistruotos naujos 

transporto priemonės bandomąją masę 

(aiškinamasis kintamasis) ir savitąjį 

išmetamo CO2 kiekį (priklausomasis 

kintamasis), nuolydis;  
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vidutinis išmetamų teršalų kiekis2021 – 

gamintojų, kurių savitoji teršalų išmetimo 

norma apskaičiuota pagal 4 punktą, visų 

2021 m. užregistruotų naujų transporto 

priemonių vidutinis savitasis išmetamo 

CO2 kiekis;  

 

TM – visų atitinkamais kalendoriniais 

metais užregistruotų gamintojo naujų 

transporto priemonių bandomosios masės 

vidurkis kilogramais; 

 

TM0  – vertė, nustatyta pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą;  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Pakeitimas 92 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

I priedo B dalies 6 punkto 6.2.2 papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6.2.2. Nuo 2030 m. 6.2.2. Nuo 2030 m. 

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

Viso ES parko tikslas2030  + α · (TM – 

TM0) 

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = 

Viso ES parko tikslas2030   

Čia:  Čia:  

Viso ES parko tikslas2030 – nustatytas 

pagal 6.1.2 punktą;   

Viso ES parko tikslas2030 – nustatytas 

pagal 6.1.2 punktą;  

α – a2030, kai užregistruotų 

gamintojo naujų transporto priemonių 

bandomosios masės vidurkis yra ne 

didesnis už TM0, nustatytą pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą, ir a2021, kai 

užregistruotų gamintojo naujų transporto 

priemonių bandomosios masės vidurkis 

yra didesnis už TM0, nustatytą pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą;  

 

čia:  

a2030  

 

a2021  – geriausiai tinkančios tiesės, 

nustatytos taikant mažiausiųjų kvadratų 

metodą pagal 2021 m. viso ES parko 

kiekvienos užregistruotos naujos 

transporto priemonės bandomąją masę 

(aiškinamasis kintamasis) ir savitąjį 

išmetamo CO2 kiekį (priklausomasis 
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kintamasis), nuolydis;  

vidutinis išmetamų teršalų kiekis2021 – 

gamintojų, kurių savitoji teršalų išmetimo 

norma apskaičiuota pagal 4 punktą, visų 

2021 m. užregistruotų naujų transporto 

priemonių vidutinis savitasis išmetamo 

CO2 kiekis;  

 

TM – visų atitinkamais kalendoriniais 

metais užregistruotų gamintojo naujų 

transporto priemonių bandomosios masės 

vidurkis kilogramais; 

 

TM0  – vertė, nustatyta pagal 13 

straipsnio 1 dalies d punktą;  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Pakeitimas 93 

Rebecca Harms 

Verts/ALE 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 

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 

50 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 50 proc. 

mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų 

išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą 

pagal I priedo B dalies 6.1.2 punktą. 

Or. en 

 

 


