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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo 
atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos prieigos
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2019)0208),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0009/2019),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Transporto ir turizmo 
komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0000/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į 
motorinių transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį, reikalavimai buvo palaipsniui 
reikšmingai sugriežtinti įdiegtais ir vėliau 
peržiūrėtais „Euro“ standartais. Nors 
transporto priemonių išmetamas tam tikrų 
reglamentuojamų išmetamųjų teršalų kiekis 
apskritai buvo reikšmingai sumažintas, to 
negalima pasakyti apie dyzelinių variklių 
išmetamą NOx kiekį arba tiesioginio 
benzino įpurškimo variklių, visų pirma 
įrengtų lengvosiose transporto priemonėse, 
išmetamą kietųjų dalelių kiekį. Todėl 
būtina imtis veiksmų šiai padėčiai ištaisyti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)      

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) 2016/64621 
nustatytos realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros taikymo datos ir šios 
procedūros atitikties kriterijai. Šiuo tikslu 
buvo taikomi konkretiems teršalams 
nustatyti atitikties koeficientai, kad būtų 
atsižvelgta į nešiojamosiomis išmetamųjų 
teršalų matavimo sistemomis (PEMS) 
atliktų matavimų statistinius ir techninius 
netikslumus;

(6) Reglamentu (ES) 2016/64621 
nustatytos realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros taikymo datos ir šios 
procedūros atitikties kriterijai. Šiuo tikslu 
buvo nustatyti konkretiems teršalams 
taikomi atitikties koeficientai, įskaitant 
paklaidas, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamosiomis išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemomis (PEMS) atliktų 
matavimų statistinius ir techninius 
netikslumus; Reikėtų aiškiai atskirti 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
atitikties koeficientą (CF) ir su prietaisu 
susijusią paklaidą.
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_________________ _________________
21 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos 
reglamentas (ES) 2016/646, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio 
iš lengvųjų keleivinių ir komercinių 
transporto priemonių (Euro 6) (OL L 109, 
2016 4 26, p. 1).

21 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos 
reglamentas (ES) 2016/646, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio 
iš lengvųjų keleivinių ir komercinių 
transporto priemonių (Euro 6) (OL L 109, 
2016 4 26, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinama, kad atitikties koeficientą sudaro išmetamųjų teršalų ribinių verčių Euro 5 ir 6 
standartai ir papildomos matavimo paklaidos, atsirandančios naudojant PEMS įrangą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendrasis Teismas nekėlė klausimo 
dėl atitikties koeficientų techninio 
pagrindimo. Dėl šios priežasties, o taip pat 
atsižvelgiant į tai, kad esant dabartinei 
technologinei pažangai realiomis 
važiavimo sąlygomis matuojamas ir 
laboratorijoje matuojamas išmetamųjų 
teršalų kiekis vis dar nesutampa, atitikties 
koeficientus tikslinga įtraukti į 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007;

(8) Bendrasis Teismas nekėlė klausimo 
dėl atitikties koeficientų techninio 
pagrindimo. Dėl šios priežasties, o taip pat 
atsižvelgiant į tai, kad esant dabartinei 
technologinei pažangai realiomis 
važiavimo sąlygomis matuojamas ir 
laboratorijoje matuojamas išmetamųjų 
teršalų kiekis vis dar nesutampa, tikslinga į 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 įtraukti 
atitikties koeficientus, kuriuos sudarytų 
reikalavimas, kad transporto priemonė 
atitiktų Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
nustatytas išmetamųjų teršalų ribines 
vertes, kurių negalima viršyti, ir paklaida, 
atsirandanti dėl PEMS statistinių ir 
techninių netikslumų;

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinama, kad atitikties koeficientą sudaro taikytini išmetamųjų teršalų ribinių verčių Euro 
5 ir 6 standartai ir papildomos matavimo paklaidos, atsirandančios naudojant PEMS įrangą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros atitikties kriterijai turėtų būti 
nustatyti dviem etapais siekiant sudaryti 
sąlygas gamintojams laikytis Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, kai 
taikoma ši procedūra. Visų pirma, 
gamintojo prašymu turėtų būti taikomas 
laikinas atitikties koeficientas, o paskui 
turėtų būti naudojamas galutinis atitikties 
koeficientas. Komisija turėtų nuolat 
peržiūrėti galutinius atitikties koeficientus 
atsižvelgdama į technikos pažangą;

(9) realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros atitikties kriterijai buvo 
nustatyti dviem etapais siekiant sudaryti 
sąlygas gamintojams laikytis Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, kai 
taikoma ši procedūra. Visų pirma, 
gamintojo prašymu gali būti taikomas 
laikinas atitikties koeficientas, o paskui 
turi būti naudojamas galutinis atitikties 
koeficientas. Komisija turėtų kasmet, 
atsižvelgdama į pagerintą matavimo 
procedūros kokybę arba PEMS įrangos 
techninę pažangą, turėtų mažinti 
paklaidą, naudojama galutiniams 
atitikties koeficientams apskaičiuoti, 
nebent Komisiją pagrįstų, kodėl ji negali 
to padaryti.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinama, kad atitikties koeficientą sudaro išmetamųjų teršalų ribinių verčių Euro 5 ir 6 
standartai ir papildomos matavimo paklaidos, atsirandančios naudojant PEMS įrangą. 
Paklaida turi būti kasmet peržiūrima ir patikslinama atsižvelgiant į pagerintą PEMS 
procedūros kokybę ar techninę pažangą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kadangi Europos Sąjungos 
Bendrasis Teismas nusprendė, kad 
atitikties koeficientai turėtų būti 
nustatomi taikant įprastą teisėkūros 
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procedūrą, šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto siekiama 
grąžinti atitikties koeficientus iš dalies 
pakeičiant Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007. Svarbu pabrėžti, kad nors šis 
pasiūlymas susijęs su atitikties 
koeficientu, įskaitant dėl PEMS įrangos 
atsirandančią paklaidą, išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių klausimas turi būti 
sprendžiamas atsižvelgiant į būsimą 
pasiūlymą dėl laikotarpio po Euro 6 
standarto. Siekiant daryti pažangą 
tvirtinant būsimas (po Euro 6) 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, labai 
svarbu, kad Komisija, kai tinkama, kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip iki 2021 m. 
birželio mėn. pateiktų pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, kaip 
Komisija paskelbė savo 2019 m. gruodžio 
11 d. komunikate „Europos žaliasis 
kursas“. Būtina, kad Komisija tinkamai 
atsižvelgtų į visus Europos 
standartizacijos komiteto (CEN) 
parengtus standartus, pagal kuriuos 
vertinamas PEMS veikimas matuojant 
NOx ir kietųjų dalelių kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti Europos Komisijos vykdomo darbo, susijusio su 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių standartais po Euro 6, kurį atlikdama ji turėtų atsižvelgti į 
Europos standartizacijos komiteto (CEN TC301) darbo dėl tarptautinio PEMS įrangos 
vertinimo standarto projekto, rezultatus, terminą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Lisabonos sutartimi teisės aktų 
leidėjui suteikta galimybė Komisijai 
deleguoti įgaliojimą priimti bendro 
pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės 

(10) Lisabonos sutartimi teisės aktų 
leidėjui suteikta galimybė Komisijai 
deleguoti įgaliojimą priimti bendro 
pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės 
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aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies 
keičiamos tam tikros neesminės įstatymo 
galią turinčio teisės akto nuostatos; 
Priemonės, kurias priimti gali būti 
suteikiami įgaliojimai, kaip nurodyta SESV 
290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės atitinka 
priemones, kurioms taikoma Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB23 5a straipsnyje 
nustatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu. Todėl Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 nuostatas, kuriomis numatyta 
naudoti reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, būtina suderinti su SESV 290 
straipsniu;

aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies 
keičiamos tam tikros neesminės įstatymo 
galią turinčio teisės akto nuostatos; 
Priemonės, kurias priimti gali būti 
suteikiami įgaliojimai, kaip nurodyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės 
atitinka priemones, kurioms taikoma 
Tarybos sprendimo 1999/468/EB23 5a 
straipsnyje nustatyta reguliavimo 
procedūra su tikrinimu. Todėl Reglamento 
(EB) Nr. 715/2007 nuostatas, kuriomis 
numatyta naudoti reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, būtina suderinti su SESV 290 
straipsniu;

_________________ _________________
23 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimas Nr. 1999/468/EB, nustatantis 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 
(OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

23 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimas Nr. 1999/468/EB, nustatantis 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 
(OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išsamių taisyklių dėl 
specialių tipo tvirtinimo procedūrų, 
bandymų ir reikalavimų. Kartu turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai papildyti Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų 
taisyklių ir bandymų ciklų, taikomų 
matuojant išmetamuosius teršalus, 
nuostatomis, draudimo naudoti išmetamųjų 
teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą 

(11) siekiant įgyvendinti Sąjungos oro 
kokybės užtikrinimo tikslus ir sumažinti 
transporto priemonių išmetamą teršalų 
kiekį, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl specialių 
tipo tvirtinimo procedūrų, bandymų ir 
reikalavimų. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 peržiūrėtų minėtų taisyklių ir 
bandymų ciklų, taikomų matuojant 
išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
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mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi 
prievolės suteikti neribotą standartinio 
formato prieigą prie transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos; 
nuostatomis dėl peržiūrėtos kietųjų dalelių 
matavimo procedūros. Kartu turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 siekiant 
peržiūrėti galutinius atitikties koeficientus, 
juos sumažinant, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą, nustatyti naujas 
kietųjų dalelių mase pagrįstas ribines vertes 
ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi 
prievolės suteikti neribotą standartinio 
formato prieigą prie transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos ir 
nuostatomis dėl peržiūrėtos kietųjų dalelių 
matavimo procedūros. Kartu turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 siekiant 
kasmet peržiūrėti paklaidą ir galutinį 
atitikties koeficientą, juos sumažinant, kad 
būtų atsižvelgta į pagerintą matavimo 
procedūros kokybę arba nešiojamųjų 
išmetamųjų teršalų matavimo sistemų 
(PEMS) pažangą, nustatyti naujas kietųjų 
dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir 
įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d.1a 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Paklaida turi būti kasmet peržiūrima ir gali būti patikslinama atsižvelgiant į pagerintą PEMS 
procedūros kokybę ar techninę pažangą.

Pakeitimas 8
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
3 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:

„18a. Paklaida – parametras, kurį taikant 
atsižvelgiama į papildomas matavimo 
neapibrėžtis dėl nešiojamosios 
išmetamųjų teršalų matavimo sistemos 
(PEMS) įrangos; jis kasmet 
persvarstomas ir patikslinamas 
atsižvelgiant į pagerintą matavimo 
procedūros kokybę ar techninę pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apibrėžti paklaidą, remiantis Komisijos reglamento (ES) 2016/646 II 
priedo 2.1.1 punktu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šis reglamentas iš dalies keičiamas 
siekiant priderinti prie technikos pažangos 
I priedo 2a lentelėje konkretiems teršalams 
nustatytus galutinius atitikties 
koeficientus.“;

b) šis reglamentas iš dalies keičiamas 
siekiant priderinti prie technikos pažangos 
I priedo 2a lentelėje konkretiems teršalams 
nustatytą paklaidą ir galutinius atitikties 
koeficientus.“;

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
I priedo 2a lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties koeficientai

Azoto 
oksidai 
(NOx)

Kietųjų 
dalelių 
kiekis 
(KDK)

Anglies 
monoksid
as (CO)(1)

Bendras 
angliavandenil
ių (THC) 
kiekis

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1,43 1,5 – – –

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 – – –

(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) naudojimo 
techninius netikslumus.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius 
nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoj CFpollutant-final.”.

Pakeitimas

Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties koeficientai

Azoto 
oksidai 
(NOx)

Kietųjų 
dalelių 
kiekis 
(KDK)

Anglies 
monoksid
as (CO)(1)

Bendras 
angliavandenil
ių (THC) 
kiekis

Bendras 
angliavandenili
ų ir azoto 
oksidų kiekis 
(THC + NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1 + 
paklaida 
(paklaid
a=[0,43] 
*)

1 + 
paklaida 
(paklaid
a = 0,5)

– – –

CF 
pollutant-

2,1 1,5 – – –
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temp (3)

* Turi būti peržiūrėta ir sumažinta remiantis Jungtinio tyrimų centro vertinimu, kuri turi būti atliktas.
(1) Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus.
(2) CF pollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) naudojimo 
techninius netikslumus. Todėl jis išreiškiamas kaip „1 + paklaida“.
(3) CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 mėnesius nuo 
10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoj CF pollutant-final.”.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinama, kad atitikties koeficientą sudaro išmetamųjų teršalų ribinių verčių Euro 5 ir 6 
standartai ir papildomos matavimo paklaidos, atsirandančios naudojant PEMS įrangą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas iš dalies panaikino Komisijos 
reglamentą (ES) Nr. 2016/646. Sprendime1 nurodoma, kad Europos Komisija neturėjo 
įgaliojimų nustatyti atitikties koeficientų, taikomų vertinant transporto priemonės atitiktį 
išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms atliekant realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio bandymą, paprasčiausiai naudodamasi savo įgyvendinimo įgaliojimais iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo 
atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (Euro 5 ir Euro 6). Kadangi Teismas nusprendė, kad atitikties koeficientai turėtų būti 
nustatomi taikant įprastą teisėkūros procedūrą, 2019 m. birželio 14 d. Europos Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 715/2007, grąžinant anksčiau Komisijos reglamentu (ES) 2016/646 nustatytus 
atitikties koeficientus.

Pranešėjas mano, kad tikslinga grąžinti atitikties koeficientus, kuriuos sudaro reikalavimai, kad 
transporto priemonė atitiktų išmetamųjų teršalų ribinių verčių Euro 5 ir Euro 6 standartus, kurių 
negalima viršyti, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 715/2007, ir paklaida, atsirandanti dėl 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) statistinių ir techninių paklaidų. 
Pranešėjas pateikia pakeitimus, kad būtų aišku, jog atitikties koeficientą sudaro išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės ir su prietaisu susijusi paklaida. Be to, pranešėjas siūlo Komisijai suteikti 
įgaliojimus kasmet mažinti atitikties koeficientus atsižvelgiant į pagerintą PEMS procedūros 
kokybę ar techninę pažangą. Be to, pranešėjas ragina Komisiją iki 2021 m. vidurio pateikti savo 
pasiūlymą standartų po Euro 6, atsižvelgiant į būsimuosius Europos standartizacijos komiteto 
(CEN TC301) darbo dėl tarptautinio PEMS įrangos vertinimo standarto projekto, rezultatus. 

1 Tiesioginiai ieškiniai T339/16 (Ville de Paris prieš Komisiją), T-352/16 (Ville de Bruxelles prieš 
Komisiją) ir T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid prieš Komisiją).


