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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindinis pasiūlymo dėl šio teisės akto elementas – atitikties koeficientų, naudojamų 
transporto priemonių atitikčiai ES teisės aktuose nustatytoms euro 6 išmetamųjų teršalų kiekio 
ribinėms vertėms vertinti, atliekant realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 
(RDE) bandymus, nustatymas. Komisija tokį koeficientų nustatymą grindžia poreikiu sumažinti 
neatitikimus tarp laboratorijoje ir realiomis važiavimo sąlygomis atliekamų išmetamųjų teršalų 
matavimų. Šis pasiūlymas pateiktas po to, kai Bendrasis Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas priėmė sprendimą dėl euro 6 normų pakeitimo, priimdamas deleguotąjį aktą, kuriame 
teigiama, kad jis iš dalies pakeis esminį teisės akto elementą, t. y., nustatydamas atitikties 
koeficientą dirbtinai padidins išmetamo NOx ribines vertes. Taigi Teisingumo teismas 
patvirtino, kad šiuo atveju reikės taikyti įprastą teisėkūros procedūrą.

Pranešėja mano, kad RDE bandymams taikytinų atitikties koeficientų nustatymas dabar, kai 
reikia imtis skubių veiksmų, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti Oro kokybės direktyvą 
(2008/50/EB) ir užtikrinti numatytų euro 6 išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių atitiktį 
įprastomis eksploatavimo sąlygomis būtų klaidingas signalas. Automobilių gamintojai turi 
pradėti gaminti transporto priemones, atitinkančias teisės aktuose nustatytas išmetamųjų teršalų 
ribines vertes, o ne naudotis veikimo laisve, suteikiančia galimybę nevykdyti įsipareigojimų. 
Be to, nustačius paklaidą gali būti sunku vertinti, ar transporto priemonės atitinka sutartus 
standartus, ar ne, todėl gali kilti neaiškumų tvirtinant ir vykdant rinkos priežiūrą. Tačiau 
pranešėjos nuomonės projekte nėra aptariami teisinio teksto su aplinka susiję aspektai, t. y. 
atitikties koeficientai; išreiškus pirmiau minėtas abejones šie klausimai paliekami spręsti ENVI 
komitetui, vadovaujantis abiejų komitetų pirmininkų priimtu susitarimu. Išimtinei Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) kompetencijai priskiriamas Reglamento 
715/2007/ES III skyrius „Transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga“, 
kuris iš dalies pakeistas ir konsoliduotas Reglamente Nr. 858/2018. Todėl su tomis dalimis 
susiję pakeitimai yra techninio pobūdžio. 

Pranešėja siūlo nuostatų dėl deleguotųjų įgaliojimų suteikimo Komisijai klausimu (1 straipsnio 
11 dalis [14a straipsnis]) sutrumpinti numatytą penkerių metų laikotarpį iki dvejų metų 
laikotarpio ir iki 2022 m. pabaigos įvertinti, ar reikės papildomų priemonių, ar ne. Europos 
Komisija viešai įsipareigojo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2023 m., atitikties koeficientą 
sumažinti iki 1. Suteikiant deleguotuosius įgaliojimus atitinkamai turėtų būti laikomasi to paties 
termino. 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamentu (EB) Nr. 715/2007 
reikalaujama, kad naujos lengvosios 
transporto priemonės atitiktų tam tikras 
išmetamųjų teršalų ribines vertes (Euro 5 ir 
Euro 6 standartus), ir nustatomi papildomi 
reikalavimai dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos. 
Minėtam reglamentui įgyvendinti 
reikalingos konkrečios techninės nuostatos 
buvo nustatytos Komisijos reglamentu 
(EB) Nr. 692/200816, o vėliau – Komisijos 
reglamentu (ES) 2017/115117;

(2) Reglamentu (EB) Nr. 715/2007 
reikalaujama, kad naujos lengvosios 
transporto priemonės atitiktų tam tikras 
išmetamųjų teršalų ribines vertes (Euro 5 ir 
Euro 6 standartus), ir nustatomi papildomi 
reikalavimai dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos, 
kurie buvo iš dalies pakeisti ir vėliau 
konsoliduoti Reglamente (EB) 
2018/85815a, kuris įsigalios 2020 m. 
rugsėjo 1 d. Minėtam reglamentui 
įgyvendinti reikalingos konkrečios 
techninės nuostatos buvo nustatytos 
Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 692/200816, o vėliau – Komisijos 
reglamentu (ES) 2017/115117.

__________________ __________________
15a 2018 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
2018/858/EB dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų bei tokioms 
transporto priemonėms skirtų sistemų, 
komponentų ir atskirų techninių mazgų 
patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš 
dalies keičiami reglamentai (EB) 
Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei 
panaikinama Direktyva 2007/46/EB 
(OL L 151, 2018 6 14, p. 1).

16 2008 m. liepos 18 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 692/2008, 
įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 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) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos prieigos (OL L 199, 
2008 7 28, p. 1).

16 2008 m. liepos 18 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 692/2008, 
įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 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) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos prieigos (OL L 199, 
2008 7 28, p. 1).

17 2017 m. birželio 1 d. Komisijos 
reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo 
papildomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl 

17 2017 m. birželio 1 d. Komisijos 
reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo 
papildomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl 
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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, 
iš dalies keičiama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei 
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 
ir kuriuo panaikinamas Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 
2017 7 7, p. 1).

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, 
iš dalies keičiama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei 
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 
ir kuriuo panaikinamas Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 
2017 7 7, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 2

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;

(3) Tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į 
motorinių transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį, reikalavimai palaipsniui buvo 
gerokai sugriežtinti įdiegtais ir vėliau 
persvarstytus „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, daugiausiai 
dėl vykdytos neteisėtos praktikos, kuri 
lėmė neatitikimus tarp laboratorijose ir 
įprastomis eksploatavimo sąlygomis 
atliktų išmetamųjų teršalų kiekių 
matavimų. Todėl būtina imtis veiksmų šiai 
padėčiai ištaisyti, kad būtų laikomasi Euro 
6 standartų įprastinėmis eksploatavimo 
sąlygomis ir kad valstybės narės galėtų 
daugiau nedelsdamos laikytis Sąjungos 
oro kokybės standartų, ypač miestų 
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teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 3

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. Siekiant 
gamintojams sudaryti galimybes geriau 
susipažinti su bandymų metodikos 
pakeitimais, per pirmąjį etapą buvo 
sukurti laikini konkretiems teršalams 
nustatyti atitikties koeficientai. Per antrąjį 
etapą buvo taikomi konkretiems teršalams 
nustatyti galutiniai atitikties koeficientai, 
atsižvelgiant, be kita ko, į nešiojamosiomis 
išmetamųjų teršalų matavimo sistemomis 
(PEMS) atliktų matavimų statistinius ir 
techninius netikslumus. Turint omenyje 
tai, kad atitikties koeficientai turi būti kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip 2023 m., 
sumažinti iki 1, Komisija, atsižvelgdama į 
matavimo technologijų raidą, įsipareigoja 
kasmet juos persvarstyti ir atnaujinti.

__________________ __________________
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
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Pakeitimas 4

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) Savo sprendime Bendrasis 
Teismas suabejojo dėl atitikties 
koeficientų techninio pagrindimo, 
atkreipdamas dėmesį į neaiškumus, kurių 
gali kilti kompetentingoms institucijoms 
tvirtinant ir vykdant rinkos priežiūros 
veiklą; kitaip tariant, būtų sunku aiškiai 
nustatyti, ar kelyje bandomos transporto 
priemonės išmetamųjų teršalų kiekis 
atitinka Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007nustatytas ribines vertes ir 
direktyvos 2008/50/EB nuostatas, ar jų 
neatitinka, vadinasi, būtų pakeistas su 
išmetamųjų teršalų kiekio ribinėmis 
vertėmis susijęs Reglamento esminį 
elementas. Nustačius atitikties koeficientą 
ir leidus taikyti išmetamųjų teršalų 
matavimo paklaidą būtų sukurta dar 
daugiau netikrumo ir vėlavimų, ir dėl to 
nukentėtų visuomenės sveikata ir aplinkos 
apsauga.
__________________
1a 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/50/EB1a dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje (OL L 152, 
2008 6 11, p. 1);

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 

Išbraukta.
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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;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie įsipareigojimai apima I priede nustatytų 
išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių 
taikymą. Siekiant nustatyti, ar paisoma I 
priedo 2 lentelėje nustatytų Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, 
atliekant bet kokią galiojančią realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio nustatymo procedūrą nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
padalijamos iš I priedo 2a lentelėje 
nustatyto taikytino atitikties koeficiento. 
Gautas rezultatas turi būti mažesnis nei to 
priedo 2 lentelėje nustatytos Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės.“;

Šie įsipareigojimai apima I priede nustatytų 
išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių 
taikymą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„8 straipsnis „8 straipsnis

Deleguotieji aktai dėl prieigos prie 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos

Deleguotieji aktai dėl prieigos prie 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
siekiant papildyti 6 ir 7 straipsnius. Jie turi 
aprėpti techninius reikalavimus ir jų 
atnaujinimą, atsižvelgiant į TPID bei 
transporto priemonių remonto ir priežiūros 
informacijos pateikimo būdą, ypatingą 
dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ 
poreikius.“;

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
siekiant papildyti 6 ir 7 straipsnius, 
nustatant techninių reikalavimų ir jų 
apibrėžties atnaujinimą, susijusį su TPID 
bei transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos pateikimo būdu, 
ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečius 
MVĮ poreikius.“

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje 
ir 14 straipsnio 2 bei 3 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo ... [įsigaliojimo datos]. 
Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje 
ir 14 straipsnio 2 bei 3 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami dvejų metų 
laikotarpiui nuo ... [įsigaliojimo datos]. 
Likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams 
iki dvejų metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
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Or. en


