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Pakeitimas 9
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

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 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, daugiausiai 
dėl vykdytos neteisėtos praktikos, kuri 
lėmė neatitikimus tarp laboratorijose ir 
įprastomis eksploatavimo sąlygomis 
atliktų išmetamųjų teršalų kiekių 
matavimų, įskaitant pavojingus staigius 
dalelių, susidarančių automobiliams 
valant savo filtrus, padidėjimą. 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 
teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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 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; 
Tačiau, atsižvelgiant į išmetamo NOx 
kiekio parametrų skirtumus, susijusius su 
naudojimo sąlygomis reikėtų atskirti 
lengvąsias komercines transporto 
priemones nuo lengvųjų automobilių ir 
imtis priemonių, atsižvelgiant į vairavimo 
sąlygas ir transporto priemonių 
naudojimą.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatant priemones, kurių reikia imtis dėl kiekvienos iš dviejų transporto priemonių 
kategorijų, reikėtų atsižvelgti į kiekvienos iš jų naudojimą ir poveikį jų išmetamam NOx 
kiekiui.

Pakeitimas 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(3) tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į 
motorinių transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį, reikalavimai buvo palaipsniui 
reikšmingai sugriežtinti įdiegtais ir vėliau 
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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;

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. Siekiant dar 
labiau sumažinti išmetamo NOx kiekį 
realiomis važiavimo sąlygomis, reikia kurti 
naujas technologijas, taikant NITMS 
prietaisų standartizavimą ir sertifikavimą.

Or. en

Pakeitimas 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija, remdamasi savo 
moksliniais tyrimais ir išorės informacija, 
atliko išsamią Reglamente (EB) Nr. 
692/2008 nustatytų tipo tvirtinimo 
procedūrų, bandymų ir reikalavimų analizę 
ir nustatė, kad Euro 5 arba Euro 6 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekis realiomis važiavimo keliuose 
sąlygomis gerokai viršija išmetamų teršalų 
kiekį, išmatuotą taikant reguliuojamąjį 
naująjį Europos važiavimo ciklą (NEVC), 
ypač kalbant apie dyzelinių variklių 
išmetamą NOx kiekį;

(4) Komisija, remdamasi savo 
moksliniais tyrimais ir išorės informacija, 
atliko išsamią Reglamente (EB) Nr. 
692/2008 nustatytų tipo tvirtinimo 
procedūrų, bandymų ir reikalavimų analizę 
ir nustatė, kad beveik visais atvejais Euro 5 
arba Euro 6 transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekis realiomis važiavimo keliuose 
sąlygomis gerokai viršija išmetamų teršalų 
kiekį, išmatuotą taikant reguliuojamąjį 
naująjį Europos važiavimo ciklą (NEVC), 
ypač kalbant apie dyzelinių variklių 
išmetamą NOx kiekį;

Or. en



PE646.974v01-00 6/46 AM\1197727LT.docx

LT

Pakeitimas 13
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) 2016/646 
21nustatytos 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) 2016/646 
21nustatytos 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; Reikėtų atskirti išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių atitikties koeficientą 
ir su prietaisu susijusią paklaidą.

_________________ _________________
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

Pakeitimas 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) 2016/646 
21nustatytos realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros taikymo datos ir šios 

(6) Reglamentu (ES) 2016/646 
21nustatytos realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros taikymo datos ir šios 
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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;

procedūros atitikties kriterijai. Šiuo tikslu 
buvo taikomi konkretiems teršalams 
nustatyti atitikties koeficientai ir atskiros 
paklaidos, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamosiomis išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemomis (PEMS) atliktų 
matavimų statistinius ir techninius 
netikslumus;

_________________ _________________
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

Pakeitimas 15
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) 2016/646 
21nustatytos 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) 2016/646 
21nustatytos realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros taikymo datos ir šios 
procedūros atitikties kriterijai. Šiuo tikslu 
buvo taikomi konkretiems teršalams 
nustatyti atitikties koeficientai ir atskiros 
paklaidos, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamosiomis išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemomis (PEMS) atliktų 
matavimų statistinius ir techninius 
netikslumus;

_________________ _________________
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 

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 
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transporto priemonių (Euro 6) (OL L 109, 
2016 4 26, p. 1).

transporto priemonių (Euro 6) (OL L 109, 
2016 4 26, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti „ribos“ principą, kaip ir dabartiniuose teisės aktuose, t. y. 
Reglamente (EB) Nr. 2016/646 (NOx atveju) ir Reglamente (EB) Nr. 2018/1832 (KD atveju). 
Galiojančiuose teisės aktuose bendras atitikties koeficientas aiškiai atskiriamas į dvi dalis: 
transporto priemonės gamintojo norma (t. y. atitikties koeficientas, taikomas tikrajai 
išmetamųjų teršalų ribinei vertei išmetimo vamzdyje) ir nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemos kintamumas (t. y. paklaida).

Pakeitimas 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) 2016/646 21 
inustatytos 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) 2016/646 9 
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 ir atskiros 
paklaidos, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamosiomis išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemomis (PEMS) atliktų 
matavimų statistinius ir techninius 
netikslumus;

_________________
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 17
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2019 m. balandžio 4 d. Europos 
Parlamento rekomendacijoje Tarybai ir 
Komisijai, parengtoje atlikus išmetamųjų 
teršalų priemonių automobilių sektoriuje 
tyrimą21a , Komisija ir valstybės narės 
buvo paragintos taikyti griežtesnes 
priemones po išmetamųjų teršalų 
klastojimo skandalo ir, visų pirma, 
Komisija buvo paraginta peržiūrėti 
atitikties koeficientus, kad ne vėliau kaip 
iki 2021 m. jie būtų sumažinti iki 1.
_________________
21a OL L 298, 2018 8 23, p. 140.

Or. en

Pakeitimas 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/1622, 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai, taikomi 
vertinant rezultatų, gautų taikant realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio nustatymo procedūrą, atitiktį 
Reglamente (ES) Nr. 715/2007 

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/1622, 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai, taikomi 
vertinant rezultatų, gautų taikant realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio nustatymo procedūrą, atitiktį 
Reglamente (ES) Nr. 715/2007 
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nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms 
vertėms. Teismas nustatė, kad tik teisės 
aktų leidėjas gali nustatyti tuos atitikties 
koeficientus, nes jie susiję su esmine 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostata;

nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms 
vertėms. Teismas nustatė, kad tik teisės 
aktų leidėjas gali nustatyti tuos atitikties 
koeficientus, nes jie susiję su esmine 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostata; 
Komisija turėtų kasmet mažinti paklaidą, 
atsižvelgdama į pagerėjusią matavimo 
procedūros kokybę ir PEMS įrangos 
techninę pažangą, išskyrus atvejus, kai 
Komisija pagrindžia priežastį, dėl kurios 
negali to padaryti.

_________________ _________________
22 2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimas 
bylose Paryžiaus miestas, Briuselio miestas 
ir Madrido miestas prieš Komisiją (T-
339/16, T-352/16 ir T-391/16, 
EU:T:2018:927).

22 2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimas 
bylose Paryžiaus miestas, Briuselio miestas 
ir Madrido miestas prieš Komisiją (T-
339/16, T-352/16 ir T-391/16, 
EU:T:2018:927).

Or. en

Pakeitimas 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/1622, 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai, taikomi 
vertinant rezultatų, gautų taikant realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio nustatymo procedūrą, atitiktį 
Reglamente (ES) Nr. 715/2007 
nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms 
vertėms. Teismas nustatė, kad tik teisės 
aktų leidėjas gali nustatyti tuos atitikties 
koeficientus, nes jie susiję su esmine 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostata;

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/1610, 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai ir 
paklaidos, taikomos vertinant rezultatų, 
gautų taikant realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 
nustatymo procedūrą, atitiktį Reglamente 
(ES) Nr. 715/2007 nustatytoms išmetamųjų 
teršalų ribinėms vertėms. Teismas nustatė, 
kad tik teisės aktų leidėjas gali nustatyti 
tuos atitikties koeficientus ir paklaidas, nes 
jie susiję su esmine Reglamento (EB) Nr. 
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715/2007 nuostata;

_________________
22 2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimas 
bylose Paryžiaus miestas, Briuselio 
miestas ir Madrido miestas prieš Komisiją 
(T-339/16, T-352/16 ir T-391/16, 
EU:T:2018:927).

Or. en

Pakeitimas 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/1622, 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai, taikomi 
vertinant rezultatų, gautų taikant realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio nustatymo procedūrą, atitiktį 
Reglamente (ES) Nr. 715/2007 
nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms 
vertėms. Teismas nustatė, kad tik teisės 
aktų leidėjas gali nustatyti tuos atitikties 
koeficientus, nes jie susiję su esmine 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostata;

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/1622, 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai ir 
paklaidos, taikomos vertinant rezultatų, 
gautų taikant realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 
nustatymo procedūrą, atitiktį Reglamente 
(ES) Nr. 715/2007 nustatytoms išmetamųjų 
teršalų ribinėms vertėms. Teismas nustatė, 
kad tik teisės aktų leidėjas gali nustatyti 
tuos atitikties koeficientus ir paklaidas, nes 
jie susiję su esmine Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 nuostata;

_________________ _________________

 22 2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimas 
bylose Paryžiaus miestas, Briuselio miestas 
ir Madrido miestas prieš Komisiją (T-
339/16, T-352/16 ir T-391/16, 
EU:T:2018:927).

22 2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimas 
bylose Paryžiaus miestas, Briuselio miestas 
ir Madrido miestas prieš Komisiją (T-
339/16, T-352/16 ir T-391/16, 
EU:T:2018:927).

Or. en
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Pakeitimas 21
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/16 22 , 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai, taikomi 
vertinant rezultatų, gautų taikant realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio nustatymo procedūrą, atitiktį 
Reglamente (ES) Nr. 715/2007 
nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms 
vertėms. Teismas nustatė, kad tik teisės 
aktų leidėjas gali nustatyti tuos atitikties 
koeficientus, nes jie susiję su esmine 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostata;

(7) 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis 
Teismas priėmė sprendimus sujungtose 
bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/1610, 
kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl 
Reglamento (ES) 2016/646 panaikinimo. 
Bendrasis Teismas panaikino tą 
Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai ir 
paklaidos, taikomos vertinant rezultatų, 
gautų taikant realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 
nustatymo procedūrą, atitiktį Reglamente 
(ES) Nr. 715/2007 nustatytoms išmetamųjų 
teršalų ribinėms vertėms. Teismas nustatė, 
kad tik teisės aktų leidėjas gali nustatyti 
tuos atitikties koeficientus ir paklaidas, nes 
jie susiję su esmine Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 nuostata;

_________________
222018 m. gruodžio 13 d. Sprendimas 
bylose Paryžiaus miestas, Briuselio 
miestas ir Madrido miestas prieš Komisiją 
(T-339/16, T-352/16 ir T-391/16, 
EU:T:2018:927).

Or. en

Pagrindimas

2018 m. gruodžio 13 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimus sujungtose bylose T-339/16, T-
352/16 ir T-391/1610, kuriose buvo pateiktas ieškinys dėl Reglamento (ES) 2016/646 
panaikinimo. Bendrasis Teismas panaikino tą Reglamento (ES) 2016/646 dalį, kurioje 
nustatomi atitikties koeficientai ir paklaidos, taikomos vertinant rezultatų, gautų taikant 
realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo procedūrą, atitiktį 
Reglamente (ES) Nr. 715/2007 nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms. Teismas 
nustatė, kad tik teisės aktų leidėjas gali nustatyti tuos atitikties koeficientus ir paklaidas, nes 
jie susiję su esmine Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostata;
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Pakeitimas 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 ir paklaidų 
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, lygiai 
tokius pačius atitikties koeficientus ir 
paklaidas tikslinga įtraukti į Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007;

Or. en

Pakeitimas 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 ir paklaidų 
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, lygiai 
tokius pačius atitikties koeficientus ir 
paklaidas tikslinga įtraukti į Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007;

Or. en
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Pakeitimas 24
Kateřina Konečná

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 ir paklaidų 
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, lygiai 
tokius pačius atitikties koeficientus ir 
paklaidas tikslinga įtraukti į Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti „ribos“ principą, kaip ir dabartiniuose teisės aktuose, t. y. 
Reglamente (EB) Nr. 2016/646 (NOx atveju) ir Reglamente (EB) Nr. 2018/1832 (PN atveju). 
Galiojančiuose teisės aktuose bendras atitikties koeficientas aiškiai atskiriamas į dvi dalis: 
transporto priemonės gamintojo norma (t. y. atitikties koeficientas, taikomas tikrajai 
išmetamųjų teršalų ribinei vertei išmetimo vamzdyje) ir nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemos kintamumas (t. y. paklaida).

Pakeitimas 25
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2019 m. kovo 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl naujausių 
pokyčių, susijusių su „Dyzelgeito“ 
skandalu, buvo palankiai įvertintas 
Bendrojo Teismo sprendimas ir aiškiai 
paprašyta Komisijos nenustatyti jokio 
naujo atitikties koeficiento, siekiant 
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užtikrinti, kad Euro 6 standartai nebūtų 
dar labiau susilpninti, bet atitiktų 
reikalavimus įprastomis naudojimo 
sąlygomis, kaip iš pradžių buvo numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Or. en

Pakeitimas 26
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros atitikties kriterijai turėtų būti 

(9) realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros atitikties kriterijai turėtų būti 
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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;

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; Šiuo 
klausimu Komisija yra raginama 
atsižvelgti į Europos standartizacijos 
komiteto (CEN) priimtus standartus dėl 
RDE išmetamųjų dujų ir kietųjų dalelių 
kiekio matavimo neapibrėžties vertinimo 
standartinės procedūros.

Or. en

Pakeitimas 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 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 ir į 
faktines transporto priemonės naudojimo 
sąlygas.

Or. fr
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Pagrindimas

 Įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo procedūrose taikomas 
teorinis išmetamųjų teršalų ribinės vertės apskaičiavimas, kuris gali būti daugiau ar mažiau 
suderintas su faktinėmis važiavimo sąlygomis, atsižvelgiant į numatomą transporto priemonės 
paskirtį. Tai daugiausia susiję su komercinėmis transporto priemonėmis, kurioms, skirtingai 
nei lengviesiems automobiliams, taikomi papildomi dydžio ir naudingosios apkrovos 
parametrai, kurie daro didelį poveikį degalų suvartojimui, taigi ir išmetamo CO2 kiekiui. 
Todėl gamintojai negali būti įpareigoti būti atsakingais už šiuos konkrečius parametrus, 
susijusius su transporto priemonių naudojimu, kai reikia nustatyti išmetamo CO2 kiekio 
ribines vertes ir užtikrinti, kad jos atitiktų įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų 
kiekio matavimo procedūrų kriterijus.

Pakeitimas 29
Kateřina Konečná

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 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 paklaidą, atsižvelgdama į 
nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemos (PEMS) technikos 
pažangą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti „ribos“ principą, kaip ir dabartiniuose teisės aktuose, t. y. 
Reglamente (EB) Nr. 2016/646 (NOx atveju) ir Reglamente (EB) Nr. 2018/1832 (PN atveju). 
Galiojančiuose teisės aktuose bendras atitikties koeficientas aiškiai atskiriamas į dvi dalis: 
transporto priemonės gamintojo norma (t. y. atitikties koeficientas, taikomas tikrajai 
išmetamųjų teršalų ribinei vertei išmetimo vamzdyje) ir nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemos kintamumas (t. y. paklaida).
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Pakeitimas 30
Andor Deli

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 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 peržiūrėti 
galutinius atitikties koeficientus bei 
paklaidą kas dvejus metus, atsižvelgdama 
į technikos pažangą;

Or. en

Pakeitimas 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 

(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 paklaidą atsižvelgdama į 
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atsižvelgdama į technikos pažangą; technikos pažangą;

Or. en

Pakeitimas 32
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija 
paskelbė komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“, kuriame pabrėžiama, kad reikia 
paspartinti perėjimą prie tvaraus ir 
pažangaus judumo, be kita ko, 
sprendžiant su visais taršos šaltiniais 
susijusius klausimus ir užtikrinant, kad 
nuo 2025 m. būtų aiškiai pereita prie 
netaršaus judumo. Siekiant įgyvendinti šį 
tikslą, labai svarbu, kad Komisija kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip 2021 m. birželio 
mėn. pateiktų naujus pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais būtų nustatyti griežtesni vidaus 
degimo variklius turinčioms transporto 
priemonėms taikomi oro taršos standartai, 
apimantys visus teršalus ir visus degalus 
bei galios pavaras visomis vairavimo 
sąlygomis, taip pat automobilių pramonės 
pertvarkymo veiksmų planą. Komisija taip 
pat turėtų palaipsniui ne vėliau kaip iki 
2035 m. nutraukti prekybą naujais 
keleiviniais automobiliais ir mažos 
keliamosios galios krovininėmis 
transporto priemonėmis su vidaus degimo 
varikliais, kartu užtikrindama, kad 
taisyklėmis nebūtų užkertamas kelias 
pirmaujančioms šalims nacionaliniu 
lygmeniu taikyti griežtesnes priemones 
siekiant sumažinti kelių transporto 
priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Or. en
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Pakeitimas 33
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Siekiant išvengti teisinio 
netikrumo, susijusio su tipo 
patvirtinimais, kurie jau suteikti nuo 2017 
m. rugsėjo 1 d., ir su būsimais tipo 
patvirtinimais, labai svarbu iš naujo be 
pakeitimų nurodyti anksčiau patvirtintus 
atitikties koeficientus, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad gamintojai jau projektavo savo 
transporto priemones, atsižvelgdami į 
anksčiau patvirtintą realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 
nustatymo (RDE) procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija turi įgalioti CEN 
parengti PEMS veikimo standartą, skirtą 
atskiroms PEM sistemų paklaidos riboms 
nustatyti. Prieš taikydama PEMS veiklos 
standartą, Komisija yra įsipareigojusi 
kasmet peržiūrėti paklaidą ir ją atnaujinti 
tik tada, kai bus patobulinta matavimo 
technologija.

Or. en
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Pagrindimas

Paklaida turėtų likti 0.43, kol nebus padaryta techninių matavimo prietaisų patobulinimų 
arba jie neatsispindės CEN PEMS veiklos standarte.

Pakeitimas 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija privalo atsižvelgti į 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) 
priimtus standartus dėl RDE išmetamųjų 
dujų ir kietųjų dalelių kiekio matavimo 
neapibrėžties vertinimo standartinės 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 36
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija privalo atsižvelgti į 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) 
priimtus standartus dėl RDE išmetamųjų 
dujų ir kietųjų dalelių kiekio matavimo 
neapibrėžties vertinimo standartinės 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo to, ar bus priimtas standarto projektas, darbas CEN yra baigtas ir dabar 
standartas turėtų būti parengtas iki 2020 m. pabaigos. Standarto tikslas – nustatyti realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimų neapibrėžties koeficientą, kuris galėtų 
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pakeisti arba papildyti konkrečias ribas.

Pakeitimas 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija turėtų atsižvelgti į 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) 
priimtus standartus dėl RDE išmetamųjų 
dujų ir kietųjų dalelių kiekio matavimo 
neapibrėžties vertinimo standartinės 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

CEN darbai jau baigti ir standartas turėtų būti parengta iki 2020 m. pabaigos. Jo tikslas – 
nustatyti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimų neapibrėžties 
koeficientą, kuris galėtų pakeisti arba papildyti konkrečias ribas.

Pakeitimas 38
Kateřina Konečná

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 

(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 
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išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
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;

išmetamuosius teršalus, nuostatomis, 
draudimo naudoti išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemų veiksmingumą 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 siekiant peržiūrėti 
paklaidas, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą. 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;

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo Reglamente (EB) Nr. 715/2007 keisti nuostatas dėl remonto ir techninės 
priežiūros informacijos, nes visos nuostatos dėl remonto ir techninės priežiūros informacijos 
dabar perkeltos į naują Tipo patvirtinimo bendrąjį reglamentą – Reglamentą (ES) 2018/858. 
Komisija jau pradėjo rengti galimas priemones, susijusias su Euro 6 standarto tęsiniu. 
Delegavimas persvarstyti kietųjų dalelių matavimo procedūras ir (arba) nustatyti naujas 
kietųjų dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir (arba) įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas 
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ribines vertes kol pasiūlymas dėl Euro 6 standarto tęsinio taps nereikalingu.

Pakeitimas 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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 
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, 

(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 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 siekiant peržiūrėti 
paklaidas, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą. 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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
siekiant užtikrinti, kad gamintojas 
laikytųsi prievolės suteikti neribotą 

(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 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais. Kartu turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 siekiant peržiūrėti 
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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;

paklaidas, kad būtų atsižvelgta į 
nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 
sistemų (PEMS) pažangą. 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;

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo keisti Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl transporto priemonių

remonto ir priežiūros informacijos prieigos, nes šios nuostatos šiuo metu yra perkeliamos į 
Reglamentą (ES) 2018/858. Europos Komisija jau pradėjo rengti galimas priemones, 
susijusias su Euro 6 standarto tęsiniu.

Pakeitimas 41
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu
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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 
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 

(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 
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 
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 
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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;

parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pakeitimas 42
Maria Grapini

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 
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 

(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 
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 
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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;

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, Taryba ir 
valstybių narių ekspertai visus 
dokumentus ir reikalingą informaciją 
gauna nedelsiant, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Or. ro

Pakeitimas 43
Andor Deli

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 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 

(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 
mažinančius valdiklius įgyvendinimo 
reikalavimais, priemonėmis, būtinomis 
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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;

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 
ir paklaidas, 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;

Or. en

Pakeitimas 44
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kadangi šio reglamento tikslų, o 
būtent – nustatyti taisykles dėl motorinių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 

(14) Šio reglamento tikslus, o būtent – 
nustatyti taisykles dėl motorinių transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekio siekiant 
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kiekio siekiant įgyvendinti esminius oro 
kokybės užtikrinimo tikslus, valstybės 
narės negali deramai pasiekti, nes 
motorinėmis transporto priemonėmis su 
galiojančiu tipo patvirtinimu gali būti 
prekiaujama už nacionalinių sienų ribų, o 
vartotojai turi būti vienodai apsaugoti 
visoje Sąjungoje, ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto tų tikslų geriau būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali priimti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

įgyvendinti oro kokybės užtikrinimo 
tikslus, valstybės narės gali deramai 
pasiekti tik jeigu bus uždraustos transporto 
priemonės su vidaus degimo varikliais, 
įskaitant net galiojantį tipo patvirtinimą 
turinčias priemones.

Or. en

Pakeitimas 45
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Reikės persvarstyti taisykles, kad 
pirmaujančios šalys galėtų taikyti 
griežtesnes priemones nacionaliniu 
lygmeniu, kai taip nusprendžia valstybės 
narės 1a.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_EN.html 
paragraph 52

Or. en

Pakeitimas 46
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
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 47
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
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 

Šie įsipareigojimai apima I priede nustatytų 
išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių 
laikymąsi. 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 
arba, kai nurodyta, iš taikytino atitikties 
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priedo 2 lentelėje nustatytos Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės.“;

koeficiento ir paklaidos sumos, nustatytos 
I priedo 2a lentelėje.“; Gautas rezultatas 
privalo atitikti to priedo 2 lentelėje 
nustatytas Euro 6 išmetamųjų teršalų 
ribines vertes.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti „ribos“ principą, kaip ir dabartiniuose teisės aktuose, t. y. 
Reglamente (EB) Nr. 2016/646 (NOx atveju) ir Reglamente (EB) Nr. 2018/1832 (KD atveju). 
Galiojančiuose teisės aktuose bendras atitikties koeficientas aiškiai atskiriamas į dvi dalis: 
transporto priemonės gamintojo norma (t. y. atitikties koeficientas, taikomas tikrajai 
išmetamųjų teršalų ribinei vertei išmetimo vamzdyje) ir nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemos kintamumas (t. y. paklaida).

Pakeitimas 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
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 
laikymąsi. 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 
arba, kai nurodyta, iš taikytino atitikties 
koeficiento ir paklaidos sumos, nustatytos 
I priedo 2a lentelėje.“; Gautas rezultatas 
privalo atitikti to priedo 2 lentelėje 
nustatytas Euro 6 išmetamųjų teršalų 
ribines vertes.“;

Or. en
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Pakeitimas 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
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 
laikymąsi. 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 
arba, kai nurodyta, iš taikytino atitikties 
koeficiento ir paklaidos sumos, nustatytos 
I priedo 2a lentelėje.“; Gautas rezultatas 
privalo atitikti to priedo 2 lentelėje 
nustatytas Euro 6 išmetamųjų teršalų 
ribines vertes.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti „ribos“ principą, kaip ir dabartiniuose teisės aktuose, t. y. 
Reglamente (EB) Nr. 2016/646 (NOx atveju) ir Reglamente (EB) Nr. 2018/1832 (KD atveju). 
Galiojančiuose teisės aktuose bendras atitikties koeficientas aiškiai atskiriamas į dvi dalis: 
transporto priemonės gamintojui taikomas tikslas ir nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemos kintamoji.

Pakeitimas 50
Andrey Novakov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai įrengia transporto 
priemones taip, kad visos sudedamosios 
dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų 
išmetimui, būtų suprojektuotos, 
sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad 
įprastai naudojama transporto priemonė 
atitiktų šį reglamentą.“;

1. Gamintojai įrengia transporto 
priemones taip, kad visos sudedamosios 
dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų 
išmetimui, būtų suprojektuotos, 
sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad 
įprastai naudojama transporto priemonė 
atitiktų šį reglamentą.“ Gamintojas taip 
pat užtikrina taršos kontrolės įtaisų 
patikimumą ir siekia sumažinti šių įtaisų 
vagystės ar rodmenų klastojimo riziką.

Or. en

Pakeitimas 51
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2007 m. liepos 2 d., jei 
gamintojas to reikalauja, nacionalinės 
institucijos dėl su transporto priemonių 
išmetamomis medžiagomis ar degalų 
suvartojimu susijusių priežasčių negali 
atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą ar 
nacionalinį tipo patvirtinimą arba drausti 
registruoti, parduoti arba pradėti 
eksploatuoti naują transporto priemonę, 
jeigu ta transporto priemonė atitinka šio 
reglamento reikalavimus ir ypač Euro 5 
ribines vertes, nustatytas I priedo 1 
lentelėje ar Euro 6 ribines vertes, nustatytas 
I priedo 2 lentelėje, laikantis 4 straipsnio 1 
dalies antros pastraipos nuostatų.“;

1. Nacionalinės institucijos dėl su 
transporto priemonių išmetamomis 
medžiagomis ar degalų suvartojimu 
susijusių priežasčių gali atsisakyti suteikti 
EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo 
patvirtinimą arba drausti registruoti, 
parduoti arba pradėti eksploatuoti naują 
transporto priemonę, įskaitant atvejus kai 
ta transporto priemonė atitinka šio 
reglamento reikalavimus ir ypač Euro 5 
ribines vertes, nustatytas I priedo 1 
lentelėje ar Euro 6 ribines vertes, nustatytas 
I priedo 2 lentelėje, laikantis 4 straipsnio 1 
dalies antros pastraipos nuostatų.“;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbios tokioms šalims kaip Danija, Prancūzija ir kt., kurios nusprendė palaipsniui 
atsisakyti vidaus degimo variklių.

Pakeitimas 52
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
10 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 
ribinių verčių, pagal 4 straipsnio 1 dalies 
antros pastraipos nuostatas atliekama 
galiojanti realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūra taikant I priedo 2a lentelėje 
konkretiems išmetamiesiems teršalams 
nustatytą atitikties koeficientą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 53
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
10 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 
ribinių verčių, pagal 4 straipsnio 1 dalies 
antros pastraipos nuostatas atliekama 
galiojanti realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūra taikant I priedo 2a lentelėje 

Išbraukta.
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konkretiems išmetamiesiems teršalams 
nustatytą atitikties koeficientą.

Or. en

Pakeitimas 54
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, 
atsižvelgiant į rezultatus, pasiektus 
įgyvendinant Pasaulinio forumo 
transporto priemonių reglamentavimui 
suderinti remiamą UNECE dalelių 
matavimo programą, tačiau nemažinant 
aplinkosaugos Sąjungoje lygmens, 
priimamos šios priemonės:

Išbraukta.

a) šio reglamento pakeitimas siekiant 
peržiūrėti I priede nustatytas kietųjų 
dalelių masės ir kietųjų dalelių kiekio 
ribines vertes;
b) šio reglamento papildymas priimant 
peržiūrėtą kietųjų dalelių kiekio matavimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
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14 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant 
į rezultatus, pasiektus įgyvendinant 
Pasaulinio forumo transporto priemonių 
reglamentavimui suderinti remiamą 
UNECE dalelių matavimo programą, 
tačiau nemažinant aplinkosaugos 
Sąjungoje lygmens, priimamos šios 
priemonės:

2. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais:

Or. en

Pagrindimas

Su išmetamų kietųjų dalelių kiekiu susijusius klausimus sprendžia kietųjų dalelių matavimo 
(PMP) grupė Ženevoje, rengdama Komisijos pasiūlymą dėl Euro 6 standarto tęsinio. Todėl 2 
dalyje nurodytas prašymas suteikti deleguotuosius įgaliojimus neturi reikšmės.

Pakeitimas 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant 
į rezultatus, pasiektus įgyvendinant 
Pasaulinio forumo transporto priemonių 
reglamentavimui suderinti remiamą 
UNECE dalelių matavimo programą, 
tačiau nemažinant aplinkosaugos 
Sąjungoje lygmens, priimamos šios 
priemonės:

2. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais:

Or. en
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Pakeitimas 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šio reglamento pakeitimas siekiant 
peržiūrėti I priede nustatytas kietųjų 
dalelių masės ir kietųjų dalelių kiekio 
ribines vertes;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šio reglamento pakeitimas siekiant 
peržiūrėti I priede nustatytas kietųjų 
dalelių masės ir kietųjų dalelių kiekio 
ribines vertes;

a) šis reglamentas papildomas 
siekiant pakeisti išmetamųjų teršalų 
matavimo procedūras, bandymus ir 
reikalavimus bei bandymų ciklus ir taip 
tinkamai atsižvelgti į realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio reglamento papildymas 
priimant peržiūrėtą kietųjų dalelių kiekio 
matavimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio reglamento papildymas 
priimant peržiūrėtą kietųjų dalelių kiekio 
matavimo procedūrą.

b) šio reglamento dalinis keitimas, 
siekiant peržiūrėti su tarša susijusias 
paklaidos ribas, nustatytas I priedo 2a 
lentelėje, reaguojant į technikos pažangą 
ir atsižvelgiant į techninius neaiškumus, 
susijusius su nešiojamųjų išmetamųjų 
teršalų matavimo sistemų (NITMS) 
naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 61
Isabel García Muñoz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais:

Išbraukta.

a) šis reglamentas papildomas siekiant 
pakeisti išmetamųjų teršalų matavimo 
procedūras, bandymus ir reikalavimus bei 
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bandymų ciklus ir taip tinkamai atsižvelgti 
į realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
teršalų kiekį;
b) šis reglamentas iš dalies keičiamas 
siekiant priderinti prie technikos 
pažangos I priedo 2a lentelėje 
konkretiems teršalams nustatytus 
galutinius atitikties koeficientus.“;

Or. en

Pakeitimas 62
Isabel García Muñoz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šis reglamentas papildomas 
siekiant pakeisti išmetamųjų teršalų 
matavimo procedūras, bandymus ir 
reikalavimus bei bandymų ciklus ir taip 
tinkamai atsižvelgti į realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
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 

Išbraukta.
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galutinius atitikties koeficientus.“;

Or. en

Pakeitimas 64
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
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) šio reglamento dalinis keitimas, 
siekiant peržiūrėti su tarša susijusias 
paklaidos ribas, nustatytas I priedo 2a 
lentelėje, reaguojant į technikos pažangą 
ir atsižvelgiant į techninius neaiškumus, 
susijusius su nešiojamųjų išmetamųjų 
teršalų matavimo sistemų (NITMS) 
naudojimu;

Or. en

Pagrindimas

Su išmetamų kietųjų dalelių kiekiu susiję klausimai yra sprendžiami kietųjų dalelių matavimo 
(PMP) grupės Ženevoje, rengiant Komisijos pasiūlymą dėl Euro 6 standarto tęsinio. Todėl 2 
dalyje nurodytas prašymas suteikti deleguotuosius įgaliojimus neturi reikšmės. Be to, kietųjų 
dalelių masės ir kietųjų dalelių skaičiaus vertės, taip pat kietųjų dalelių skaičiaus matavimo 
procedūra yra esminiai teisės aktų elementai, kurie turėtų būti priimami taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą, o ne deleguotuosius aktus;

Pakeitimas 65
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 3 dalies b punktas
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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 
nustatytas paklaidas“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti „ribos“ principą, kaip ir dabartiniuose teisės aktuose, t. y. 
Reglamente (EB) Nr. 2016/646 (NOx atveju) ir Reglamente (EB) Nr. 2018/1832 (KD atveju). 
Galiojančiuose teisės aktuose bendras atitikties koeficientas aiškiai atskiriamas į dvi dalis: 
transporto priemonės gamintojo norma (t. y. atitikties koeficientas, taikomas tikrajai 
išmetamųjų teršalų ribinei vertei išmetimo vamzdyje) ir nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo sistemos kintamumas (t. y. paklaida).

Pakeitimas 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
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 
nustatytas paklaidas“;

Or. en

Pakeitimas 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 3 dalies b punktas
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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 
nustatytas paklaidas“;

Or. en

Pakeitimas 68
Isabel García Muñoz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 14 straipsnyje įterpiama ši dalis:
3a. Komisija nuolat peržiūri techninę 
pažangą matavimo netikslumo srityje, 
susijusią su nešiojamosios išmetamųjų 
teršalų matavimo sistemos (NITMS) 
naudojimu. Per dvejus metus nuo taikymo 
pradžios datos, o vėliau kas dvejus metus, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie atliktą peržiūrą ir, 
jei reikia, pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, siekiant 
sumažinti I priedo 2a lentelėje nurodytų 
su tarša susijusių galutinių atitikties 
koeficientų matavimo paklaidos 
neapibrėžties vertę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gamintojams suteikti teisinio tikrumo ir sudaryti sąlygas ES institucijoms pareikšti 
savo nuomonę dėl galimų pakeitimų patogumo, atitikties veiksniai turėtų būti peržiūrimi 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Šiuo atžvilgiu turėtume užtikrinti, kad pasiekus 
techninės pažangos NITMS srityje, būtų sumažintos paklaidos ribos. Dviejų metų peržiūros 
dažnumas yra tinkamas siekiant lengviau prisitaikyti prie gamintojų pokyčių.
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Pakeitimas 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 14 straipsnyje įterpiama 4 dalis:
5a. Komisija atsižvelgia į visus Europos 
standartizacijos komiteto (CEN) priimtus 
standartus, kuriuose numatytas techniškai 
patikimas metodas realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų dujinių teršalų ir 
kietųjų dalelių kiekio matavimo 
neapibrėžčiai įvertinti, siekiant reikalauti 
naudoti tokį standartą pagal šį 
reglamentą, kad atitinkama institucija 
galėtų patikrinti tam tikrą NITMS 
taikymo neapibrėžties ribą ir apsvarstyti, 
ar jos pakanka šio reglamento I priedo 2a 
lentelėje nurodytoms konkrečioms 
paklaidos riboms pakeisti arba jas 
papildyti.

Or. en

Pakeitimas 70
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija atsižvelgia į visus 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) 
priimtus standartus, kuriuose numatytas 
techniškai patikimas metodas realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų dujinių 
teršalų ir kietųjų dalelių kiekio matavimo 
neapibrėžčiai įvertinti, siekiant reikalauti 
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naudoti tokį standartą pagal šį 
reglamentą, kad atitinkama institucija 
galėtų patikrinti tam tikrą NITMS 
taikymo neapibrėžties ribą ir apsvarstyti, 
ar jos pakanka šio reglamento I priedo 2a 
lentelėje nurodytoms konkrečioms 
paklaidos riboms pakeisti arba jas 
papildyti.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo to, ar bus priimtas standarto projektas, darbas CEN yra baigtas ir dabar 
standartas turėtų būti parengtas iki 2020 m. pabaigos. Standarto tikslas – nustatyti realiomis 
važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimų neapibrėžties koeficientą, kuris galėtų 
pakeisti arba papildyti konkrečias ribas.

Pakeitimas 71
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja penktą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. ro


