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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Judumas yra būtinybė. Žmonės ir prekės juda daugiau, nei bet kada anksčiau, ir ši tendencija 

išliks ir ateityje. Tikimasi, kad iki 2050 m. krovininio transporto apimtys išaugs 60 proc., 

palyginti su 2010 m., nes tiekimo grandinės taps dar globalesnės. Judumo sektorius yra itin 

svarbus ES ekonomikai ir visuomenei. Krovinių vežimo keliais sektoriuje išmetamas itin 

didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir kadangi ES įsipareigojo įvykdyti plataus 

užmojo su klimatu susijusius tikslus, ateityje reikia sumažinti šį išmetamą kiekį. Taip siekiant 

sumažinti šį išmetamą kiekį reikės imtis įvairių įgyvendinamų, realistiškų sprendimų, kurie 

būtų pagrįsti stabilia ir nuspėjama reglamentavimo sistema. Todėl nuomonės referentė mano, 

jog svarbu Europos Sąjungos lygmeniu reglamentuoti sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekio normas, siekiant išvengti rinkos susiskaidymo ir skirtumų, susijusių su 

šių reikalavimų laikymusi visoje Sąjungoje. 

Nuomonės referentė mano, kad svarbu rasti gerą pusiausvyrą tarp plataus užmojo tikslų, 

susijusių su transporto išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, inovacijų ES 

transporto priemonių sektoriuje skatinimo ir Europos Sąjungos konkurencingumo didinimo, 

sykiu kuriant aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas. Todėl nuomonės referentė 

mano, kad siūlomi tikslai dėl išmetamo CO2 kiekio yra plataus užmojo, tačiau jie yra 

realistiški. Kadangi kuro sąnaudos sudaro didelę sunkiųjų transporto priemonių veiklos 

sąnaudų dalį, jų veiksmingumas yra pakankamai aukštas dėl ekonominių priežasčių. Vis 

dėlto, aiškus signalas toliau didinti jų veiksmingumą padės vykdyti su sunkiosiomis 

transporto priemonėmis susijusius mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant vis labiau susitelkti 

ties šių transporto priemonių našumo didinimu ir taip mažinti jų išmetamą CO2 kiekį.  

Dar svarbiau yra tai, kad, siekiant sukurti visapusišką požiūrį mažinant išmetamą CO2 kiekį 

šiame sektoriuje, reikia pasitelkti keletą priemonių, įskaitant priemones kelių transporto 

sektoriuje, pvz., skaitmeninimą, alternatyviuosius degalus, kelių infrastruktūrą ir transporto 

priemonių technologijas. Šios srities teisės aktai turi nurodyti aiškų kelią, jie negali būti 

dviprasmiški, taip pat jie turi teikti tinkamas paskatas, užtikrinančias investicijų stabilumą 

ilguoju laikotarpiu šiame sektoriuje. 

Nuomonės referentei akivaizdu, kad priemonės, kuriomis naudojantis bus sumažintas 

sunkiųjų transporto priemonių išmetamas CO2 kiekis, bus iš įvairių sričių, taip pat itin svarbu 

išlaikyti technologiškai neutralų požiūrį, taip pat siekiant užtikrinti, kad ateityje laiku būtų 

galima įdiegti naujas technologijas. Už visas veiklos vykdytojų daromas pastangas sumažinti 

išmetamą CO2 kiekį reikia atlyginti, taip pat reikia skatinti taip elgtis. Atsinaujinantieji kuro ir 

energijos ištekliai yra veiksmingas būdas sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Siekiant į tai 

atsižvelgti ir užtikrinti tikslesnį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimą, Europos Komisija turėtų iki 2022 m. parengti 

metodus, naudojamus apskaičiuojant išmetamą CO2 kiekį vadovaujantis principu „ciklas nuo 

kuro gamybos iki panaudojimo“ ir, kai tik šie metodai bus pradėti naudoti, prireikus peržiūrėti 

atitinkamus teisės aktus. Kitas esminis klausimas, susijęs su sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu ateityje, yra alternatyviųjų 

degalų infrastruktūros prieinamumas, nes tai itin svarbu tam tikroms naujoms transporto 

priemonių technologijoms. 

Netgi, jei šiuo reglamentu siekiama pagerinti transporto priemonių energijos vartojimo 

efektyvumą, kalbant apie sunkiąsias transporto priemones, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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kiekį taip pat galima sumažinti taikant kitas priemones, pvz., krovinių optimizavimą, 

važiavimą vilkstine (angl. platooning), vairuotojo pagalbines priemones, vairuotojų mokymą, 

paskatų pagerinti ir atnaujinti transporto priemonių parką kūrimą ir investicijų į 

infrastruktūros plėtrą ir išlaikymą užtikrinimą. 

Kadangi Komisijos pasiūlyme nurodytos keturios kategorijos, kurios, kaip minėta, apima 65–

70 proc. rinkos, kyla klausimas dėl galimo reikalavimų atitikties poveikio likusioms 

transporto priemonėms, kurios neįtrauktos į šio reglamento taikymo sritį. Nuomonės referentė 

suvokia, kad ne visas sunkiąsias transporto priemones reikėtų įtraukti į šio reglamento 

taikymo sritį, tačiau reikėtų paaiškinti, kad nauja reglamentavimo sistema nedarytų neigiamo 

poveikio tų transporto priemonių prieigai prie rinkos. 

PAKEITIMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 

saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) šis reglamentas yra dalis 

dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, 

kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. 

rugsėjo mėn. pramonės politikos 

strategija21 ir siekiama užbaigti procesą, 

kuriuo Sąjungai atveriamos visos 

galimybės pasinaudoti susisiekimo 

modernizavimu ir priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų 

rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo 

Europoje saugumą ir prieinamumą, 

Europos pramonės konkurencingumą, 

Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, 

kad susisiekimo sistema taptų netaršesnė ir 

būtų geriau pritaikyta prie būtinybės kovoti 

su klimato kaita. Tam reikės visų 

Sąjungos, valstybių narių ir 

suinteresuotųjų subjektų pastangų, be kita 

ko, labiau mažinti išmetamo CO2 kiekį ir 

oro taršą; 

(3) šis reglamentas yra dalis 

dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, 

kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. 

rugsėjo mėn. pramonės politikos 

strategija21 ir siekiama užbaigti procesą, 

kuriuo Sąjungai atveriamos visos 

galimybės pasinaudoti susisiekimo 

modernizavimu ir priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų 

rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo 

Europoje saugumą ir prieinamumą, 

Europos pramonės konkurencingumą, 

Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, 

kad susisiekimo sistema taptų netaršesnė, 

tvaresnė ir būtų geriau pritaikyta prie 

būtinybės kovoti su klimato kaita. Siekiant 

užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp pastangų 

sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą 

didinimo, inovacijų Sąjungos automobilių 

pramonėje skatinimo ir Sąjungos 

konkurencingumo didinimo, reikia 

visapusiško Sąjungos, valstybių narių ir 
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suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimo; 

__________________ __________________ 

21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir 

tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės 

politikos strategija“, COM(2017) 479 final. 

21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir 

tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės 

politikos strategija“, COM(2017) 479 final. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) todėl, atsižvelgus į transporto 

priemonių parko atnaujinimo laiką ir į 

būtiną transporto sektoriaus indėlį 

siekiant Sąjungos klimato ir energetikos 

tikslų, nustatytų 2030 m. ir vėlesniam 

laikotarpiui, visos Sąjungos naujų 

sunkiųjų transporto priemonių parkams 

turėtų būti nustatyti 2025 ir 2030 m. 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai. 

Reikalavimus nustatant laipsniškai, be 

kita ko, duodamas aiškus ir išankstinis 

ženklas pramonei neatidėlioti efektyvaus 

energijos vartojimo technologijų ir 

mažataršių bei netaršių transporto 

priemonių diegimo rinkoje; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) atsižvelgiant į prognozes, kad 

teršalų, kuriuos išmeta sunkiosios 

transporto priemonės, dalis turėtų 

padidėti maždaug 9 proc., ir į tai, kad šiuo 

metu netaikomi jokie reikalavimai mažinti 

sunkiųjų transporto priemonių išmetamą 

CO2 kiekį, reikia sukurti konkrečias 

priemones šios kategorijos transporto 

priemonėms; 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siekiant išnaudoti visas galimybes 

efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad 

visas kelių transporto sektorius padėtų, 

kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų 

kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų 

lengvųjų automobilių ir lengvųjų 

komercinės paskirties transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti 

naujų sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie 

standartai paskatins kurti degalų taupymo 

technologijų inovacijas ir taip padės 

Sąjungos gamintojams ir tiekėjams 

pirmauti technologijų srityje; 

(9) siekiant išnaudoti visas galimybes 

efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad 

visas kelių transporto sektorius padėtų, 

kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų 

kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų 

lengvųjų automobilių ir lengvųjų 

komercinės paskirties transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti 

naujų sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie 

standartai paskatins kurti degalų taupymo 

technologijų inovacijas ir taip padės 

Sąjungos gamintojams ir tiekėjams 

pirmauti technologijų srityje ir užtikrins 

aukštos kvalifikacijos reikalaujančias 

darbo vietas ilguoju laikotarpiu; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita 

yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia 

išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių 

transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto 

priemonių bendrąją rinką, tikslinga 

Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų 

transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio 

standartus. Tie standartai turi būti parengti 

taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos 

teisei; 

(10) atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita 

yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia 

išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių 

transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto 

priemonių bendrąją rinką, taip pat vengti 

bet kokio rinkos susiskaidymo, tikslinga 

Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų 

transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio 

standartus. Tie standartai turi būti parengti 

taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos 

teisei; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) reikėtų atsižvelgti į išmetamų 

teršalų kiekio mažinimo lygį, kurį turi 

pasiekti sunkiosios transporto priemonės, 

ir laiką, būtiną transporto parkui 

atnaujinti; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) pabrėžia, kad dauguma ES 

krovininio transporto vežėjų yra MVĮ, 

kurių galimybės gauti finansavimą yra 

ribotos. Todėl būsimi sprendimai turi būti 

ekonomiškai efektyvūs ir subalansuoti. Iš 

esmės svarbu sukurti tvirtą paskatų 

sistemą, kuria būtų raginama pradėti 

naudoti kurą efektyviau vartojančias 

transporto priemones, taip pat svarbu 

numatyti ES finansavimo mechanizmus; 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) siekiant atsižvelgti į inovacijas ir 

sunkiųjų transporto priemonių degalų 

sąnaudas mažinančių naujų technologijų 

diegimą, modeliavimo priemonė VECTO ir 

Reglamentas (ES) 2017/2400 bus nuolat ir 

laiku atnaujinami; 

(13) siekiant atsižvelgti į inovacijas ir 

skatinti sunkiųjų transporto priemonių 

degalų sąnaudas mažinančių naujų 

technologijų diegimą, modeliavimo 

priemonė VECTO ir Reglamentas (ES) 

2017/2400 turi būti nuolat ir laiku 

tobulinami ir atnaujinami siekiant 

tinkamai atsižvelgti į visas rinkoje 

esančias degalų taupymo technologijas, 

įskaitant sinchronizuotą sunkvežimių 

vairavimą, taip pat į kietųjų jungčių 

korpusų, priekabų ir puspriekabių 

patobulinimus. Atsižvelgiant į tai, kad šios 

naujosios technologijos yra iš esmės 
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svarbios mažinant transporto sektoriaus 

išmetamo CO2 kiekį, tam, kad būtų galima 

sumažinti sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekį, iš esmės svarbu laiku 

ir visapusiškai atnaujinti modeliavimo 

priemonę VECTO. Šį atnaujinimą reikėtų 

vykdyti kasmet, siekiant, kad priemonė 

VECTO neatsiliktų nuo pažangiausių 

technologijų, o Europos Sąjungos 

institucijos turėtų atitinkamai skirti 

pakankamus išteklius. Komisija kasmet 

pateikia skaitmeniniu būdu atnaujintą į 

priemonę VECTO įtrauktų technologijų 

sąrašą ir atitinkamą tvarkaraštį ir viešai jį 

paskelbia; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) 2025 m. mažinimo normą reikėtų 

nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą 

vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 

2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį 

jau prieinamų ekonomiškai efektyvių 

technologijų diegimą tradicinėse transporto 

priemonėse. 2030 m. norma turėtų būti 

laikoma pageidautina, o galutinė norma 

turėtų būti nustatyta pagal 2022 m. atliktiną 

peržiūrą, nes yra daug netikrumo dėl 

pažangesnių technologijų, kurios dar nėra 

iki galo sukurtos, diegimo; 

(15) 2025 m. mažinimo normą reikėtų 

nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą 

vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 

2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį 

jau prieinamų, pasiekiamų ir ekonomiškai 

efektyvių technologijų diegimą tradicinėse 

transporto priemonėse. 2030 m. norma 

turėtų būti laikoma pageidautina, o galutinė 

norma turėtų būti nustatyta pagal 2022 m. 

atliktiną peržiūrą, nes yra daug netikrumo 

dėl pažangesnių technologijų, kurios dar 

nėra iki galo sukurtos, diegimo; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) ataskaita apie išmetamą CO2 kiekį 

turėtų būti grindžiama principu „ciklas 

nuo kuro gamybos iki panaudojimo“, 

siekiant atsižvelgti į kuro ar energijos 
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aplinkosauginį veiksmingumą ir galutinio 

suvartojimo transporto priemonėse. Toks 

požiūris leistų įvertinti transporto 

priemonių aplinkosauginį veiksmingumą 

realistiškesniu būdu. Todėl Komisija 

turėtų parengti metodus, kuriais remiantis 

būtų užregistruojamas išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir, 

atliekant šio reglamento 13 straipsnyje 

numatytą peržiūrą, pasiūlyti, prireikus, 

atitinkamai pakoreguoti šio reglamento 

tikslus; 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) suskystintos gamtinės dujos (LNG) 

yra jau prieinami dyzeliniams alternatyvūs 

sunkiųjų transporto priemonių degalai. 

Diegiant turimas ir būsimas 

novatoriškesnes suskystintomis 

gamtinėmis dujomis (LNG) pagrįstas 

technologijas bus lengviau pasiekti 

išmetamo CO2 kiekio normas trumpuoju ir 

vidutinės trukmės laikotarpiu, nes 

naudojant LNG technologijas išmetama 

mažiau CO2, palyginti su dyzelinėmis 

transporto priemonėmis. Priemonėje 

VECTO jau atsižvelgta į suskystintomis 

gamtinėmis dujomis varomų transporto 

priemonių potencialą sumažinti išmetamo 

CO2 kiekį. Be to, naudojant dabartines 

suskystintų gamtinių dujų technologijas 

išmetama mažiau oro teršalų, tokių kaip 

NOx ir kietosios dalelės. Pakankama 

minimali degalų papildymo infrastruktūra 

taip pat jau sukurta ir toliau plėtojama 

pagal nacionalines alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros politikos strategijas; 

(16) rinkoje jau siūlomas platus 

alternatyviųjų degalų spektras. 
Suskystintos gamtinės dujos (LNG) yra jau 

prieinami dyzeliniams alternatyvūs 

sunkiųjų transporto priemonių degalai. 

Vandenilio technologijos taip pat yra 

įdomi mokslinių tyrimų ir plėtros sritis, 

jeigu vandeniliui sintetinti naudojama 

energija išgaunama iš atsinaujinančių ir 

tvarių išteklių. Diegiant turimas ir būsimas 

novatoriškesnes suskystintomis 

gamtinėmis dujomis (LNG) pagrįstas 

technologijas bus lengviau pasiekti 

išmetamo CO2 kiekio normas trumpuoju ir 

vidutinės trukmės laikotarpiu, nes 

naudojant LNG technologijas išmetama 

mažiau CO2, palyginti su dyzelinėmis 

transporto priemonėmis. Vidutiniu ir 

ilgesniu laikotarpiu naudojant 

suskystintas biodujas (LGB) galima 

ženkliai sumažinti sunkiųjų transporto 

priemonių išmetamo CO2 kiekį. 
Priemonėje VECTO jau atsižvelgta į 

suskystintomis gamtinėmis dujomis 

varomų transporto priemonių potencialą 

sumažinti išmetamo CO2 kiekį, o ateityje 

joje reikėtų taip pat atspindėti kitus 

tvarius alternatyvius degalus. Be to, 
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naudojant dabartines suskystintų gamtinių 

dujų technologijas išmetama mažiau oro 

teršalų, tokių kaip NOx ir kietosios dalelės. 

Pakankama minimali degalų papildymo 

infrastruktūra taip pat jau sukurta ir toliau 

plėtojama pagal nacionalines alternatyviųjų 

degalų infrastruktūros politikos strategijas; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) alternatyviesiems degalams, visų 

pirma – Direktyvos 2016/0382 2 straipsnio 

s punkte ir 2 straipsnio ee punkte 

nurodomiems pažangiesiems iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pagamintiems 

degalams, gali tekti esminis vaidmuo 

ilguoju laikotarpiu mažinant transporto 

sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio 

kuro. Siekiant, kad tokių degalų kainos 

būtų konkurencingos, iš esmės svarbu 

vykdyti technologinę plėtrą ir didelio 

masto industrializaciją. Šiuo reglamentu 

pripažinus tokių degalų teikiamą naudą 

mažinant išmetamo CO2 kiekį, toliau būtų 

skatinamas šis procesas; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16b) pradėjus taikyti sinchronizuotu 

vairavimu grindžiamas technologijas bus 

prisidedama mažinant degalų suvartojimą 

ir išmetamą CO2 kiekį, nes dėl šių 

technologijų sunkiosios transporto 

priemonės suvartoja gerokai mažiau 

degalų ir išmeta mažesnį CO2 kiekį; 

 



 

AD\1163230LT.docx 11/26 PE625.564v02-00 

 LT 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16c) siekiant sumažinti transporto 

sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio 

kuro, šiame reglamente reikėtų atsižvelgti 

į alternatyviuosius degalus, išvardintus 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2014/94/ES 2 straipsnio 

1 dalyje. Iš pat pradžių reikia įtraukti 

rinkoje jau esančius alternatyviuosius 

degalus į reglamentą dėl sunkiųjų 

transporto priemonių išmetamo CO2 ir 

kuro suvartojimo. Šiame reglamente 

reikėtų leisti nedelsiant atsižvelgti į 

naujosios kartos kurą. Skaičiuojant CO2 

ir kuro suvartojimą įtraukus 

alternatyviuosius degalus transporto 

priemonių gamintojai būtų paskatinti 

rinkai tiekti alternatyviaisiais degalais 

varomas transporto priemones, o kuro 

tiekėjai taip pat būtų paskatinti padidinti 

alternatyviųjų degalų prieinamumą 

rinkoje. Komisijos viešose konsultacijose 

83 proc. suinteresuotųjų subjektų visiškai 

sutiko arba buvo linkę sutikti su teiginiu, 

kad į sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamą CO2 kiekį taip pat reikėtų 

įtraukti alternatyviuosius degalus; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) reikėtų užtikrinti sąžiningą bendrų 

mažinimo reikalavimų paskirstymą 

gamintojams, atsižvelgiant į sunkiųjų 

transporto priemonių įvairovę: konstrukciją 

ir važiavimo modelį, metinę ridą, 

naudingąją apkrovą ir priekabos 

konfigūraciją. Todėl tikslinga sunkiąsias 

(19) reikėtų užtikrinti sąžiningą bendrų 

mažinimo reikalavimų paskirstymą 

gamintojams, atsižvelgiant į sunkiųjų 

transporto priemonių įvairovę: konstrukciją 

ir važiavimo modelį, metinę ridą, 

naudingąją apkrovą ir priekabos 

konfigūraciją. Todėl tikslinga sunkiąsias 
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transporto priemones suskirstyti į 

skirtingus atskirus transporto priemonių 

pogrupius pagal tipinį transporto priemonių 

naudojimo modelį ir specifines technines 

charakteristikas. Metines gamintojų 

savitąsias normas nustatant kaip 

kiekvienam pogrupiui apibrėžtų normų 

svertinį vidurkį, gamintojams taip pat 

suteikiama priemonė galimus prastesnius 

tam tikrų pogrupių transporto priemonių 

rezultatus veiksmingai kompensuoti 

geresniais, nei planuota, kitų pogrupių 

transporto priemonių rezultatais, 

atsižvelgiant į vidutinį per eksploatavimo 

ciklą skirtingų pogrupių transporto 

priemonių išmetamo CO2 kiekį; 

transporto priemones suskirstyti į 

skirtingus atskirus transporto priemonių 

pogrupius pagal tipinį transporto priemonių 

naudojimo modelį ir specifines technines 

charakteristikas. Metines gamintojų 

savitąsias normas nustatant kaip 

kiekvienam pogrupiui apibrėžtų normų 

svertinį vidurkį, gamintojams taip pat 

suteikiama priemonė galimus prastesnius 

tam tikrų pogrupių transporto priemonių 

rezultatus veiksmingai kompensuoti 

geresniais, nei planuota, kitų pogrupių 

transporto priemonių rezultatais, 

atsižvelgiant į vidutinį per eksploatavimo 

ciklą skirtingų pogrupių transporto 

priemonių išmetamo CO2 kiekį, taip 

laikantis principo „moka teršėjas“; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) kaip gamintojas laikosi savo 

metinių savitųjų normų, turėtų būti 

įvertinta pagal jo vidutinį išmetamo CO2 

kiekį. Nustatant vidutinį savitąjį išmetamų 

teršalų kiekį, reikėtų atsižvelgti ir į 

ypatumus, kuriuos atspindi skirtingų 

pogrupių transporto priemonių normos. 

Todėl gamintojo vidutinis savitasis 

išmetamo CO2 kiekis turėtų būti pagrįstas 

kiekvienam pogrupiui nustatytu vidutiniu 

išmetamų teršalų kiekiu (įskaitant jų 

numanoma vidutine metine rida ir vidutine 

naudingąja apkrova pagrįstą korekcinį 

koeficientą), kuris atspindi visą per 

eksploatavimo ciklą išmetamo CO2 kiekį. 

Kadangi specialiųjų transporto priemonių 

galimybės mažiau teršti ribotos, 

skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamų 

teršalų kiekį į tas transporto priemones 

atsižvelgti nereikėtų; 

(20) kaip gamintojas laikosi savo 

metinių savitųjų normų, turėtų būti 

įvertinta pagal jo vidutinį išmetamo CO2 

kiekį. Nustatant vidutinį savitąjį išmetamų 

teršalų kiekį, reikėtų atsižvelgti ir į 

ypatumus, kuriuos atspindi skirtingų 

pogrupių transporto priemonių normos. 

Todėl gamintojo vidutinis savitasis 

išmetamo CO2 kiekis turėtų būti pagrįstas 

kiekvienam pogrupiui nustatytu vidutiniu 

išmetamų teršalų kiekiu (įskaitant jų 

numanoma vidutine metine rida ir vidutine 

naudingąja apkrova pagrįstą korekcinį 

koeficientą), kuris atspindi visą per 

eksploatavimo ciklą išmetamo CO2 kiekį. 

Kadangi specialiųjų transporto priemonių 

galimybės mažiau teršti ribotos, 

skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamų 

teršalų kiekį į tas transporto priemones 

atsižvelgti nereikėtų, nebent tokios 

transporto priemonės būtų mažai taršios 

arba netaršios transporto priemonės; 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) kitaip nei lengvųjų automobilių ir 

furgonų atveju, rinkoje dar nėra netaršių ir 

mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, 

išskyrus autobusus. Todėl siekiant 

palengvinti sklandų perėjimą prie netaršaus 

susisiekimo reikėtų įdiegti specialų 

ypatingaisiais kreditais pagrįstą 

mechanizmą. Jis suteiks paskatų kurti ir 

plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių 

sunkiųjų transporto priemonių rinką ir 

papildys tokias su paklausa susijusias 

priemones, kaip Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių 

transporto priemonių26; 

(21) kitaip nei lengvųjų automobilių ir 

furgonų atveju, rinkoje dar nėra netaršių ir 

mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, 

išskyrus autobusus. Todėl siekiant 

palengvinti ir skatinti sklandų perėjimą 

prie netaršaus susisiekimo reikėtų įdiegti 

specialų ypatingaisiais kreditais pagrįstą 

mechanizmą. Jis suteiks paskatų kurti ir 

plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių 

sunkiųjų transporto priemonių rinką ir 

papildys tokias su paklausa susijusias 

priemones, kaip Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių 

transporto priemonių26; 

_________________ _________________ 

26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 

netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 

kelių transporto priemones su pakeitimais, 

padarytais Direktyva …/…/ES. 

[COM(2017) 653 final] (OJ L 120, 

15.5.2009, p. 5). 

26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 

netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 

kelių transporto priemones su pakeitimais, 

padarytais Direktyva …/…/ES. 

[COM(2017) 653 final] (OJ L 120, 

15.5.2009, p. 5). 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) todėl, apskaičiuojant gamintojo 

vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, 

visos netaršios ir mažataršės sunkiosios 

transporto priemonės turėtų būti įskaitomos 

kelis kartus. Paskatų mastas turėtų skirtis, 

priklausomai nuo faktinio transporto 

priemonės išmetamo CO2 kiekio. Siekiant 

užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos 

tikslai, turėtų būti nustatyta iš to gaunamų 

(22) todėl, apskaičiuojant gamintojo 

vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, 

visos netaršios ir mažataršės sunkiosios 

transporto priemonės turėtų būti įskaitomos 

kelis kartus. Paskatų mastas turėtų skirtis, 

priklausomai nuo faktinio transporto 

priemonės išmetamo CO2 kiekio. Siekiant 

užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos 

tikslai, turėtų būti nustatyta iš to gaunamų 
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taršos mažinimo rezultatų riba; taršos mažinimo rezultatų riba. 

Atsižvelgiant į sunkumus, patiriamus 

kuriant tolimojo susisiekimo netaršias ir 

mažatrašes transporto priemones, 

nereikėtų taikyti ribos toms transporto 

priemonėms, kuriomis nuvažiuojami 

ilgesni kaip 400 km atstumai; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) kuriant netaršių sunkiųjų transporto 

priemonių diegimo paskatų mechanizmą, 

reikėtų jį taikyti ir mažesniems 

sunkvežimiams, miesto autobusams ir 

tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems 

netaikomos išmetamo CO2 kiekio normos 

pagal šį reglamentą. Tos transporto 

priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro 

taršos problemas miestuose. Tačiau reikėtų 

pažymėti, kad netaršių miesto autobusų jau 

yra rinkoje ir taikomos su jais susijusios 

paklausos priemonės, tokios kaip viešasis 

pirkimas. Siekiant užtikrinti, kad skatinimo 

priemonės išlaikytų gerą skirtingų 

transporto priemonių tipų pusiausvyrą, 

turėtų būti nustatyta netaršių mažesnių 

sunkvežimių, miesto autobusų ir tolimojo 

susisiekimo autobusų taršos mažinimo 

rezultatų riba; 

(24) kuriant netaršių sunkiųjų transporto 

priemonių diegimo paskatų mechanizmą, 

reikėtų jį taikyti ir mažesniems 

sunkvežimiams, miesto autobusams ir 

tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems 

netaikomos išmetamo CO2 kiekio normos 

pagal šį reglamentą. Tos transporto 

priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro 

taršos problemas miestuose. Tačiau reikėtų 

pažymėti, kad netaršių miesto autobusų jau 

yra rinkoje ir taikomos su jais susijusios 

paklausos priemonės, tokios kaip viešasis 

pirkimas. Siekiant užtikrinti, kad skatinimo 

priemonės išlaikytų gerą skirtingų 

transporto priemonių tipų pusiausvyrą, 

turėtų būti nustatyta netaršių mažesnių 

sunkvežimių, miesto autobusų ir tolimojo 

susisiekimo autobusų taršos mažinimo 

rezultatų riba. Kadangi to paties gamintojo 

miesto autobusus, tolimojo susisiekimo 

autobusus ir sunkvežimius gali gaminti 

skirtingi juridiniai asmenys, reikėtų 

sudaryti sąlygas „susijusių gamintojų 

grupei“ (kaip nustatyta Reglamentu (ES) 

Nr. 510/2011) veikti gamintojo vardu; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) siekiant užtikrinti, kad šiame 

reglamente numatytos normos būtų 

pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi 

užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų 

įpareigojimas pateikti tikslius duomenis 

pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP 

stebėsena ir duomenų teikimas] ir 

administracinės baudos, kurios gali būti 

paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, 

padeda užtikrinti duomenų, naudojamų 

nustatant, ar laikomasi šiame reglamente 

numatytų normų, patikimumą; 

(30) siekiant užtikrinti, kad šiame 

reglamente numatytos normos būtų 

pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi 

užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų 

įpareigojimas pateikti tikslius duomenis 

pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP 

stebėsena ir duomenų teikimas] ir 

administracinės baudos, kurios gali būti 

paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, 

padeda užtikrinti duomenų, naudojamų 

nustatant, ar laikomasi šiame reglamente 

numatytų normų, patikimumą. Vartotojai 

ir plačioji visuomenė suinteresuota žinoti, 

kurie gamintojai laikosi, o kurie nesilaiko 

naujų išmetamųjų teršalų normų; 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) tam, kad taikant šį reglamentą būtų 

sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai 

svarbu, kad sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, 

nustatytas pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo 

priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai 

galimybę, apskaičiuojant gamintojo 

vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, 

atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo 

institucijų nustatytą sistemingą 

eksploatuojamų sunkiųjų transporto 

priemonių išmetamo CO2 kiekio 

reikalavimų nesilaikymą; 

(31) tam, kad taikant šį reglamentą būtų 

sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai 

svarbu, kad eksploatuojamų ir keliuose 

naudojamų sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, 

nustatytas pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo 

priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai 

galimybę, apskaičiuojant gamintojo 

vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, 

atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo 

institucijų nustatytą sistemingą 

eksploatuojamų ir keliuose naudojamų 

sunkiųjų transporto priemonių išmetamo 

CO2 kiekio reikalavimų nesilaikymą; 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) 2022 m. Komisija turėtų įvertinti, ar (34) 2022 m. Komisija turėtų įvertinti, ar 
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veiksmingi šiame reglamente nustatyti 

išmetamo CO2 kiekio standartai, ypač iki 

2030 m. ir vėliau pasiektinas mažinimo 

mastas, būdai, kuriais būtų galima tą normą 

pasiekti, ir ar nustatyti išmetamo CO2 

kiekio mažinimo normas kitų tipų 

sunkiosioms transporto priemonėms, 

tokioms kaip mažesni sunkvežimiai, miesto 

autobusai, tolimojo susisiekimo autobusai 

ir priekabos. Tame vertinime vien tik šio 

reglamento tikslams turėtų būti 

apsvarstytos sunkiosios transporto 

priemonės ir transporto priemonių 

junginiai, kurių svoris ir matmenys viršija 

nacionaliniam transportui galiojančius 

standartus, pavyzdžiui, modulinės 

koncepcijos; 

veiksmingi šiame reglamente nustatyti 

išmetamo CO2 kiekio standartai, ypač iki 

2030 m. ir vėliau pasiektinas mažinimo 

mastas, būdai, kuriais būtų galima tą normą 

pasiekti, ir ar nustatyti išmetamo CO2 

kiekio mažinimo normas kitų tipų 

sunkiosioms transporto priemonėms, 

tokioms kaip mažesni sunkvežimiai, miesto 

autobusai, tolimojo susisiekimo autobusai 

ir priekabos. Tame vertinime vien tik šio 

reglamento tikslams turėtų būti 

apsvarstytos sunkiosios transporto 

priemonės ir transporto priemonių 

junginiai, kurių svoris ir matmenys viršija 

nacionaliniam transportui galiojančius 

standartus, pavyzdžiui, modulinės 

koncepcijos. Kalbant apie modulines 

koncepcijas, tais atvejais, kai sunkvežimiai 

pagal Direktyvą 719/20151a naudojami 

didelių pajėgumų transporto tikslais, turi 

būti galima juos aiškiai nustatyti pagal 

techninius kriterijus, o Komisija turėtų 

pripažinti, kad šios sunkesnės transporto 

priemonės teikia naudos mažinant 

išmetamą CO2 kiekį. Komisija turėtų 

pereiti prie metodo „nuo gręžinio iki ratų“ 

įgyvendinant 2022 m. ir vėlesnio 

laikotarpio tikslus. Taip pat reikėtų 

vykdyti metodo „nuo gręžinio iki ratų“ ir 

sunkiųjų transporto priemonių išmetamo 

CO2 kiekio gyvavimo ciklo stebėseną ir 

skaidriai informuoti apie rezultatus; 

 __________________ 

 1a 2015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2015/719, kuria iš dalies keičiama 

Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti 

tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir 

tarptautiniam vežimui naudojamų kelių 

transporto priemonių didžiausius leistinus 

matmenis ir tarptautiniam vežimui 

naudojamų kelių transporto priemonių 

didžiausią leistiną masę, OJ L 115, 2015 5 

6. 

 

Pakeitimas 23 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos h punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) specialioji transporto priemonė – 

sunkioji transporto priemonė, kuria 

nenumatyta vežti prekių ir kurios 

išmetamo CO2 kiekis ir degalų 

suvartojimas pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo 

priemones nustatyti tik kitoms nei šio 

reglamento I priedo 2.1 punkte 

apibrėžtosioms paskirtims; 

h) specialioji transporto priemonė – 

sunkioji transporto priemonė, kuria 

nenumatyta vežti vartojimo prekių ir kuriai 

registracijos metu yra paskirtas kėbulo 

kodas pagal Direktyvos 2007/46 II priedo 

2 priedėlį; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) šiame reglamente „susijusių 

gamintojų grupė“ – gamintojas ir jo 

susijusios įmonės. Gamintojo atžvilgiu 

„susijusios įmonės“ yra: 

 a) įmonės, kuriose gamintojas tiesiogiai 

arba netiesiogiai turi: 

 i) galią naudotis daugiau nei puse 

balsavimo teisių arba  

 ii) galią skirti daugiau nei pusę stebėtojų 

tarybos, valdybos arba įmonei teisiškai 

atstovaujančių organų narių arba 

 iii) teisę tvarkyti įmonės reikalus; 

 b) įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai 

turi a punkte išvardytas teises ar galias 

gamintojo atžvilgiu; 

 c) įmonės, kuriose b punkte nurodyta 

įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai turi a 

punkte išvardytas teises ar įgaliojimus; 

 d) įmonės, kuriose gamintojas kartu su 

viena ar daugiau a, b ar c punktuose 

nurodytų įmonių arba kuriose dvi arba 

daugiau pastarųjų įmonių kartu turi a 

punkte išvardytas teises ar galias; 
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 e) įmonės, kuriose a punkte išvardytas 

teises arba galias kartu turi gamintojas 

arba d punktuose nurodyta viena ar 

daugiau jo susijusių įmonių ir viena ar 

daugiau trečiųjų šalių. 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos k punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

k) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė – sunkioji transporto priemonė, 

kuri nėra netarši sunkioji transporto 

priemonė, bet kurios savitasis išmetamo 

CO2 kiekis mažesnis nei 350 g CO2/km, 

kaip nustatyta pagal I priedo 2.1 punktą; 

k) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė – sunkioji transporto priemonė, 

kuri nėra netarši sunkioji transporto 

priemonė, bet kurios savitasis išmetamo 

CO2 kiekis mažesnis nei 35 proc. atskaitos 

vertės, nustatytos remiantis kiekvieno 

transporto priemonių pogrupio 2019 m. 

baziniu lygiu; 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos n a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 na) CO2 korekcinis koeficientas 

atitinka degalų papildymo punktuose 

parduotų dujų, išgautų iš 

atsinaujinančiųjų šaltinių, dalį, kuri turi 

būti patvirtinta Europos Sąjungos 

lygmeniu. 

  

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal Reglamentą (ES) .../2018 a) pagal Reglamentą (ES) .../2018 
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[STP stebėsena ir duomenų teikimas] 

pateiktus duomenis apie atitinkamais 

metais užregistruotas gamintojo naujas 

sunkiąsias transporto priemones, išskyrus 

specialiąsias transporto priemones; 

[STP stebėsena ir duomenų teikimas] 

pateiktus duomenis apie atitinkamais 

metais užregistruotas gamintojo naujas 

sunkiąsias transporto priemones, išskyrus 

specialiąsias transporto priemones, nebent 

tokios transporto priemonės yra 

mažataršės arba netaršios; 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) Direktyvos (ES) 2016/0382 2 

straipsnio s dalyje ir 2 straipsnio ee dalyje 

nurodytų sintetinių ir pažangiųjų iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų 

degalų teikiamą naudą mažinant 

išmetamo CO2 kiekį, jeigu gamintojai 

šiuos degalus degalų rinkai pradeda teikti 

savanoriškai, o jų teikiama nauda 

neįtraukiama siekiant įvykdyti kitus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo įsipareigojimus. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) anglies dioksido korekcinį koeficientą 

(CCF), kurį galima apskaičiuoti pagal šią 

formulę: CCF = nacionalinė suvartotos 

tvarios atsinaujinančiosios energijos 

dalis / 10 (procentais). Kiekvienais 

kalendoriniais metais šis koeficientas 

apskaičiuojamas atskirai dyzelinėms ir 

metanu varomoms transporto priemonėms 

bei parduodamiems degalams. Komisija 

turėtų skatinti pradėti taikyti CFF, taip 

žengiant žingsnį metodo „nuo gręžinio iki 

ratų“ priėmimo link. 
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Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) netarši sunkioji transporto priemonė 

skaičiuojama kaip 2 transporto priemonės; 

a) netarši sunkioji transporto priemonė 

skaičiuojama keletą kartų, priklausomai 

nuo jos ridos nepapildžius degalų: 

transporto priemonė, kurios rida 

nepapildžius degalų mažesnės nei 100 km, 

skaičiuojama kaip 2 transporto 

priemonės, o transporto priemonės, kurių 

rida nepapildžius degalų didesnė nei 

100 km, 200 km arba 400 km, 

skaičiuojamos atitinkamai kaip 3, 4 arba 

5 transporto priemonės; 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė skaičiuojama taip – iki 2 

transporto priemonių, kaip jos savitojo 

išmetamo CO2 kiekio ir 350 g CO2/km 

išmetamo kiekio ribos funkcija. 

b) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė skaičiuojama taip – iki 2 

transporto priemonių, kaip jos savitojo 

išmetamo CO2 kiekio ir išmetamo kiekio 

ribos, ne didesnės kaip 35 proc. kiekvieno 

transporto priemonių pogrupio atskaitos 

vertės, nustatytos remiantis 2019 m. 

baziniu lygiu, funkcija. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gamintojo vidutinis savitasis 

išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir 

mažataršių transporto priemonių 

koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 

3 proc. Tam koeficientui pasikeitus dėl 2 

straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

3. Gamintojo vidutinis savitasis 

išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir 

mažataršių transporto priemonių 

koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 

3 proc. Netaršių ir mažataršių sunkiųjų 

transporto priemonių, priskiriamų 
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nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų 

transporto priemonių, gamintojo vidutinis 

savitasis išmetamų teršalų kiekis 

sumažinamas ne daugiau kaip 1,5 proc. 

tolimojo susisiekimo kategorijai, kai 

nuvažiuojami atstumai viršija 400 km, 

išmetamų teršalų kiekiui riba netaikoma. 

 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(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 570 €/g CO2/tkm). 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Mokesčio už teršalų išmetimo 

normos perviršį sumos laikomos Sąjungos 

bendrojo biudžeto įplaukomis. 

4. Mokesčio už teršalų išmetimo 

normos perviršį sumos laikomos Sąjungos 

bendrojo biudžeto įplaukomis. Šios sumos 

naudojamos tik remti glaudžiai 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais vykdomas programas, 

kuriomis skatinamas tinkamas 

automobilių pramonės sektoriaus 

perėjimas prie mažataršio susisiekimo ir 

skatinami novatoriški sprendimai, kuriais 

skatinamas greitas netaršių ir mažataršių 

sunkiųjų transporto priemonių diegimas. 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Todėl Komisija užtikrina, kad, 

priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai 

arba nacionalinės institucijos turėtų 

2. Todėl Komisija užtikrina, kad, 

priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai 

arba nacionalinės institucijos turėtų 
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patikimus neasmeninius duomenis apie 

tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos 

energijos kiekį. 

patikimus neasmeninius duomenis apie 

tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos 

energijos kiekį, grindžiamą esamų 

duomenų rinkimo sistemų, apimančių 

skirtingas naudojimo paskirtis, 

standartizavimu. Komisija turės įvertinti 

realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo 

CO2 kiekio bandymų įvykdomumą 

naudojantis nešiojamosiomis išmetamųjų 

teršalų matavimo sistemomis (PEMS). 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Modeliavimo priemonės (VECTO) 

atnaujinimas Komisija kasmet atnaujina 

modeliavimo priemonę VECTO, kaip 

nustatyta Reglamentu (ES) 2017/2400, 

kad būtų atspindėtas degalų taupymo 

technologijų diegimas, įskaitant 

sunkvežimių važiavimą vilkstine, taip pat 

priekabų, puspriekabių ir vientisų rėmų 

patobulinimus. Atliekant šiuos 

atnaujinimus reikėtų atsižvelgti į 

neatitikimus tarp priemone VECTO 

pasiektų rezultatų ir realiomis važiavimo 

keliais sąlygomis išmetamą CO2 kiekį. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 

straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį 

savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 

straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų 

išmetimo normas naudojami techniniai 

parametrai atspindėtų technikos pažangą ir 

krovininio transporto logistikos raidą, 

1. Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 

straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį 

savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 

straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų 

išmetimo normas naudojami techniniai 

parametrai atspindėtų technikos pažangą ir 

krovininio transporto logistikos raidą, 
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Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamos šios I ir II 

priedų nuostatos: 

Komisija kasmet atnaujina modeliavimo 

priemonę VECTO ir jai pagal 15 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 

keičiamos šios I ir II priedų nuostatos: 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

ataskaitą dėl šio reglamento 

veiksmingumo, dėl nustatytinos 2030 m. 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 

straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų 

transporto priemonių, įskaitant priekabas, 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. 

Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar 

veiksmingos priemonės, visų pirma 

taikomos netaršioms ir mažataršėms 

transporto priemonėms, ypač miesto 

autobusams, atsižvelgiant į Direktyvoje 

2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 

kreditų sistema ir ar tikslinga šias 

priemones taikyti 2030 m. ir vėliau, o jei 

tinka – kartu pateikiamas pasiūlymas iš 

dalies pakeisti šį reglamentą. 

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 

31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai 

pateikia ataskaitą dėl šio reglamento, 

metodikų, naudojamų teikiant ataskaitas 

apie išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo 

vadovaujantis principu „ciklas nuo kuro 

gamybos iki panaudojimo“ 
veiksmingumo, dėl nustatytinos 2030 m. 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 

straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų 

transporto priemonių, įskaitant priekabas ir 

Europos modulinio vežimo sistemos 

junginius, išmetamo CO2 kiekio mažinimo 

normų. Komisija taip pat teikia ataskaitas 

apie pažangą, padarytą nustatant 

reprezentatyvią gyvavimo ciklo metu 

išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo 

metodiką. Toje ataskaitoje taip pat 

įvertinama, ar veiksmingos priemonės, visų 

pirma taikomos netaršioms ir mažataršėms 

transporto priemonėms, ypač miesto 

autobusams, įskaitant jų apibrėžtį, kartu 

atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 

nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistema ir 

ar tikslinga šias priemones taikyti 2030 m. 

ir vėliau, o jei tinka – kartu pateikiamas 

pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą. 

Rengdama šią ataskaitą Komisija turi 

įvertinti visus svarbius parametrus, 

darančius įtaką alternatyvios galios 

pavarų paklausos didinimui rinkoje, ir 

atsižvelgti į šiuos rodiklius: 

 ·baterijų įkrovimo infrastruktūros plėtrą; 



 

PE625.564v02-00 24/26 AD\1163230LT.docx 

LT 

 ·transporto priemonių pasiūlos įvairovę 

(baterijas naudojančios elektra varomos 

transporto priemonės (BEV), į lizdą 

įjungiamos hibridinės elektra varomos 

priemonės (PHEV), kuro elementais 

varomos elektrinės transporto priemonės 

(FCEV) ir t.t.); 

 ·vidutines naftos ir kuro kainas; 

 ·subsidijų ir nepiniginių paskatų lygį; 

 ·viešųjų pirkimų lygį ir pan. 

__________________ __________________ 

30 Netaršių transporto priemonių direktyva 

2009/33/EB su pakeitimais, padarytais 

Direktyva …/…/ES. 

30 Netaršių transporto priemonių direktyva 

2009/33/EB su pakeitimais, padarytais 

Direktyva …/…/ES. 
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