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7.11.2018 A8-0354/75 

Pakeitimas 75 

Damiano Zoffoli 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nustačius gamintojo teršalų 

išmetimo normos perviršį konkrečiais 

metais nuo 2025 m., Komisija skiria 

mokestį už teršalų išmetimo normos 

perviršį, apskaičiuotą pagal formulę: 

1. Nustačius gamintojo teršalų 

išmetimo normos perviršį konkrečiais 

metais po 2025 m., Komisija skiria 

atitinkamai gamintojui arba bendro fondo 

valdytojui mokestį už teršalų išmetimo 

normos perviršį, apskaičiuotą pagal 

formulę: 

 laikotarpiu nuo 2025 iki 2029 m., 

(mokestis už teršalų išmetimo normos 

perviršį) = (teršalų išmetimo normos 

perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm). 

(mokestis už teršalų išmetimo normos 

perviršį) = (teršalų išmetimo normos 

perviršis x 5 000 €/g CO2/tkm). 

 2030 ir vėliau – 

 (mokestis už teršalų išmetimo normos 

perviršį) = (teršalų išmetimo normos 

perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm). 

 Komisija užtikrina, kad mokestis už 

viršytą taršos normą visada viršytų 

vidutines technologijų, kurių reikia norint 

įvykdyti normas, ribines sąnaudas, kaip 

nurodoma 1 straipsnio 1 dalyje. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Pakeitimas 76 

Damiano Zoffoli 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 

31 d. Komisija parengia specialią 

metodiką, kad į SGD ir SkGD paraiškas 

būtų įtrauktas pažangiojo ir iš 

atsinaujinančių išteklių pagaminto 

dujinio transporto kuro naudojimo 

poveikis skaičiuojant vidutinį transporto 

priemonių išmetamų teršalų kiekį, kaip 

numatyta Atsinaujinančių išteklių 

energijos direktyvos nuostatose. Kai 

tinkama, kartu su metodika pateikiamas 

pasiūlymas iš dalies pakeisti šį 

reglamentą. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Pakeitimas 77 

Damiano Zoffoli 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a straipsnis 

 Tarybos direktyvos 96/53/EB dalinis 

pakeitimas  

 Direktyvos 96/53/EB1 I priede po 2.2.4.2 

punkto įterpiamas šis punktas: 

„2.2.5 Didžiausias leidžiamasis 

alternatyviaisiais degalais varomų 

transporto priemonių junginių, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) .../... 5 

straipsnio 2 dalies b punkte [pasiūlymas 

dėl reglamento COM(2018) 284], svoris 

didinamas ne daugiau kaip 1 tona, jei to 

reikia dėl alternatyviųjų degalų 

technologijos. 

 2.2.6 Didžiausias leidžiamasis netaršių 

transporto priemonių junginių svoris 

didinamas ne daugiau kaip 2 tonomis, jei 

to reikia dėl netaršios technologijos, nuo 

kurios priklauso transporto priemonės 

elektrinė rida. Komisija ne vėliau kaip 

2019 m. liepos 1 d. patvirtina reikiamo 

svorio apskaičiavimo formulę.“ 

 ____________________________ 

 1 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 

96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje 

nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui 

naudojamų kelių transporto priemonių 

didžiausius leistinus matmenis ir 
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tarptautiniam vežimui naudojamų kelių 

transporto priemonių didžiausią leistiną 

masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59). 

Or. en 

Pagrindimas 

Alternatyviaisiais degalais varomoms transporto priemonėms, nurodytoms I priedo 2.3 

straipsnyje, taikoma lengvata papildomam svoriui, siejamam su alternatyvios galios pavara, 

kompensuoti. Tačiau ši išmoka taikoma atskirosioms, bet ne sujungtosioms transporto 

priemonėms. Nuoseklumo sumetimais ir siekiant, kad alternatyviosios technologijos 

skverbtųsi į šį rinkos segmentą, išimtis dėl svorio turėtų būti taikoma ir sujungtosioms 

transporto priemonėms. Netaršios transporto priemonės (pvz., baterijas naudojančios elektra 

varomos transporto priemonės) yra dar sunkesnės, todėl joms turėtų būti taikoma didesnė 

išimtis, kad jos galėtų skverbtis į rinką. Išimtis dėl svorio turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į 

transporto priemonės elektrinę ridą. 

 

 


