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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo 1995 m. egzistuoja bendra ES startegija skirta sumažinti lengvųjų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekį. Ši strategija remiasi trimis ramsčiais: automobilių gamintojų 
įsipareigojimais sumažinti išmetamą CO2 kiekį, mokestinėmis priemonėmis, skirtomis 
skatinti taupesnių automobilių gamybą ir vartotojams teikiamos informacijos gerinimu. 1995 
– 2007 m. laikotarpiu variklių gamyboje buvo pasiekta didelės pažangos didinant degalų 
suvartojimo efektyvumą. Tačiau didesnis degalų suvartojimo efektyvumas buvo atsvertas vis 
stiprėjančios didelių automobilių paklausos. Lengvųjų automobilių išmetamas CO2 kiekis 
visoje Europoje sudaro apie 12 proc. bendro išmetimų kiekio. Lengvieji automobiliai Europos 
Sąjungoje sudaro apie 78 proc. viso žmones pervežančio transporto.

1. Pasiūlymo dėl reglamento tikslai

Šiuo pasiūlymo dėl reglamento Europos Komisija siekia bendro ir privalomojo CO2
išmetamo kiekio kuris yra lygus 130 g CO2/km ir įsigaliotų nuo 2012 m. Šiam bendram 
tikslui pritaria ir Europos Parlamentas. Europos Parlamentas remia bendruosius Komisijos 
siekiamus tikslus. To siekiant Tarybos ir Parlamento siekiamu patvirtinti reglamentu būtina 
siekti konkurencijai nekenkiančių, socialiai priimtinų ir patvarių CO2 išmetamo kiekio 
mažinimo tikslų, kurie atitiktų Europos automobilių gamintojų įvairovei ir tenkintų jų padėtį 
tarptautinėje konkurencinėje erdvėje.

2. Galimybės ir mažinimo intensyvumas

Ypač ginčytinas klausimas yra pagrįstas mažinimo tikslų paskirstymas mažiems 
automobiliams ir didesniems automobiliams. Didesni automobiliai, kurių atveju Europos 
gamintojams priklauso 80 proc. visos pasaulinės rinkos, kuriant naujas technologijas tarnauja 
kaip orientyras. Svarbiausia yra ribinių verčių kreivė orientuota į automobilio masę.
Tinkamiausias matavimo pagrindas yra išmetamo CO2 kiekio tikslas, taikomas atitinkamo 
gamintojo naujiems automobiliams priklausomai nuo vidutinės automobilio masės. Žymiai 
didesnis, palyginus su mažais automobiliais, didelių automobilių išmetamo CO2 kiekis 
priklauso nuo ribinių verčių kreivės didėjimo.
Remiamas Komisijos siūlomas ribinių verčių kreivės padidinimas 60-čia proc. Didelių 
automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai yra žymiai ambicingesni nei mažiems 
automobiliams taikomi tikslai. Padidinimas 60-čia proc. nesukels situacijos, kurioje CO2 
išlakos didėtų priklausomai nuo masės. Jos didėtų tik mažiau nei vidutinė masė.
Automobilio svoris (masė) yra tinkamas parametras siekiant konkrečių išmetamo CO2 kiekio 
tikslų. Automobilio masė sukeltų mažiau rinkos iškraipymų nei kiti parametrai. Japonijoje ir 
Kinijoje svoris jau naudojamas kaip pagrindas leidžiant su CO2 susijusius įstatymus. Šia raidą 
nesunku stebėti nes visi duomenys yra prieinami. Kadangi automobilių gamintojai vysto 
platformos koncepcijas, padangų kontakto su pagrindų plotas (angl. footprint) nėra tinkamas 
parametras. „Footprint“ naudojimas sąlygotų tai, kad visiems tokią pačią platformą turintiems 
automobiliams būtų priskirti tokie patys išmetamo CO2 kiekio tikslai, nepriklausomai nuo jų 
įrangos ir bendro svorio. Todėl vadovaujantis „footprint“ kriterijumi maži ir CO2 nedaug 
išmetantys miesto automobiliai patektų į nepalankias sąlygas.

3. Papildomos integruoto metodo priemonės.



PE404.748v01-00 4/36 PA\718284LT.doc

LT

Siekiant tikslo – 120 g CO2/km ir naudojant integruotą metodą, taikant papildomas priemones 
numatomas CO2 kiekio sumažinimas 10-čia g/km. Papildomos priemonės tai: mažesnį 
pasipriešinimą riedėjimui turinčios padangos, pasipriešinimo riedėjimui mažinimas, 
veiksmingos kondicionavimo ir perspėjimo apie pavarų perjungimą sistemos, kurios taikant 
jas kartu galėtų sumažinti išmetamą CO2 kiekį apie 5 g/km. Papildomai, naudojant biodegalus 
CO2 kiekį būtų galima sumažinti dar apie 5 g/km. Siekiant praktikoje įgyvendinti naujas 
technologijas ir energiją taupančias priemones yra pagrįsta ekologines naujoves pripažinti 
CO2 mažinančiomis priemonėmis. Kadangi vykdant patikrinimo procedūras negalima apimti 
visų ekologinių naujovių, o galiojančių ir tarptautiniu mastu suderintų procedūrų keitimas 
užimtų daug laiko ir būtų sudėtingas, buvo pasiūlyta papildomai įvesti procedūrą 
vadovaujantis 6 straipsniu ir II priedu . Ekologinėmis naujovėmis (šalia patikrinimo 
procedūros) gali būti laikomos techninės su automobiliu susijusios priemonės, remonto, 
vairuotojų rengimo, navigacijos infrastruktūros priemonės, o taip pat energiją taupiai 
naudojantys žibintai, saulės baterijų naudojimas bei išskiriamos šilumos panaudojimas.
Tikslas yra skatinti visas priemones, kuriomis galima pagerinti ekologinę situaciją.

4. Pradinis etapas

Kadangi naujų rūšių ir naujų platformų kūrimas gali užtrukti mažiausiai 5 – 8 metus, yra 
pagrįsta 120 g CO2/km ribą pradėti taikyti ne tam tikrą konkrečiai nustatytą dieną, bet 
palaipsniui, per daugiametes pereinamąsias pakopas. Todėl yra siūloma, kad 2012 m. 
ketvirtadalis naujų automobilių, 2013 m. – pusė, 2014 m. trys ketvirtadaliai, o 2015 m. – visi 
atitinkamo gamintojo automobiliai pasiektų 120 g CO2/km tikslą, įskaitant papildomas 
priemones. Šis lankstesnis požiūris yra būtinas siekiant gamintojams suteikti reikalingos 
laisvės ir tuo pačiu suteikti galimybę išbandyti alternatyvius sprendimus.

5. Nuobaudos

Europos Komisijos siūlomos nuobaudos, kurios svyruoja nuo 100 iki 475 eurų už CO2 toną 
yra žymiai didesnės nei visos įsivaizduojamos CO2  leidimų rinkos kainos pramonės ir 
energetikos sektoriuje. Nuobaudų tikslas nėra susilpninti pramonės pajėgumus siekti 
novatoriškų sprendimų, tačiau sukurti paskatą įgyvendinti atitinkamas priemones ir finansuoti 
galimas papildomas priemones, kuriomis būtų siekiama mažinti išmetamą CO2 kiekį. Tai 
būtų užtikrinta taikant siūlomas nuobaudas, kurių dydis yra nuo 10 iki 40 eurų už CO2 gramą, 
o naujai įregistruotų automobilių atveju – iki 200 eurų už CO2 toną. Galima manyti, kad 
informuojant vartotojus bei dėl konkurencijos tarp vartotojų, gamintojams ir taip bus sukurtas 
pakankamai didelis spaudimas laikytis visų nustatytų ribinių dydžių.

6. Leidžiančios nukrypti nuostatos

Europos Komisijos pasiūlyme numatoma keletas leidžiančių nukrypti nuostatų, kurias reikia 
patikrinti kiekvienu atskiru atveju. Komisijos siūloma mažiau nei 10.000 per metus ES 
paruodamų automobilių riba sumažinama iki 5000 automobilių ir įvedamas ne daugiau kaip 5 
metus galiojanti papildoma nuostata tokiems gamintojams, kurie sunkiai gali pasiekti CO2 
kiekio mažinimo tikslų ir kurie yra atsakingi nedaugiau už 1 proc. naujų įregistruotų 
automobilių rinkos Europos Sąjungoje.
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7. Ilgalaikiai tikslai

Ilgalaikiai tikslai turėtų būti nustatyti Parlamento ir Tarybos 2014 m., pasiremiant padėties 
apžvalga ir atitinkamu Europos Komisijos pasiūlymu. Tuo laiku bus galima atlikti naujų 
technologijų apžvalgą, įskaitant alternatyvius modelius, pvz. baterijomis varomus 
automobilius. Igalaikius tikslus reikia orientuoti ir į tai, kad šiuo metu kuriamos naujos 
variklių sistemos ir hibridinės varomosios sistemos gyvuos palyginti neilgai, nes jau po 10 m. 
nuo jų įvedimo į rinką egzistuos nauja CO2 išlakų nesukeliančių variklių karta. Todėl 
politikoje reikia palikti atvirą galimybę pereiti prie naujų technologijų. Vien tik šiame siekiant 
įgyvendinti šiame reglamente nurodomą vidutinę 120 g CO2/km vertę iškyla situacija, kad  
automobilių parko vidutinis kuro suvartojimas privalo būti sumažintas iki apie 5 l/100 km 
benzinu varomų automobilių atveju ir iki apie 4,5 l/100 km dyzelių varomų automobilių 
atveju. Palyginti su dabartine situacija tai yra labai ambicingi tikslai.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Be kita ko šie įsipareigojimai reiškia, 
kad visos valstybės narės turės žymiai 
sumažinti lengvųjų automobilių išmetamų 
teršalų kiekį. Kad išmetamų teršalų kiekis 
būtų pakankamai sumažintas, valstybės 
narės ir Bendrija turėtų įgyvendinti 
strategijas ir priemones visuose Bendrijos 
ekonomikos sektoriuose, o ne tik 
pramonės ir energetikos sektoriuose.
Pagal išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį kelių transportas 
Europos Sąjungoje yra antras didžiausias 
sektorius, kuriame išmetamų teršalų kiekis 
toliau didėja. Jei kelių transporto poveikis 
klimato kaitai stiprės ir toliau, šis sektorius 
gerokai pakenks taršos mažinimo 
rezultatams, pasiektiems kovojant su 
klimato kaita kituose sektoriuose.

(4) Be kita ko šie įsipareigojimai reiškia, 
kad būtina žymiai sumažinti lengvųjų 
automobilių išmetamų teršalų kiekį. Norint 
to pasiekti būtinos išlakų mažinimo 
nuorodos, taikomos naujų automobilių 
gamintojams ir importuotojams. Tik 
taikant nuostatas visos Bendrijos mastu 
galima užtikrinti, kad naujiems 
automobiliams visose ES valstybėse 
narėse bus taikomos vienodos sąlygos.
Norint pasiekti bendro valstybių narių ir 
Bendrijos tikslo sumažinti CO2 išlakų 
kiekį, nepakanka imtis priemonių tik 
pramonės ir energetikos srityse, tačiau 
būtina imtis priemonių ir susisiekimo bei 
namų ūkio srityse. Šis pasiūlymas 
taikomas Europos lengvųjų automobilių 
sektoriui. Pagal išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį kelių transportas 
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Europos Sąjungoje yra antras didžiausias 
sektorius, kuriame išmetamų teršalų kiekis 
toliau didėja. Jei kelių transporto 
sukeliamas CO2 išlakų kiekis didės ir 
toliau, šis sektorius gerokai pakenks taršos 
mažinimo rezultatams, pasiektiems 
kovojant su klimato kaita kituose 
sektoriuose.

Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis šiuo pasiūlymu išlakų kiekį privalo mažinti ne valstybės narės, o lengvųjų 
automobilių gamintojai ir(arba) importuotojai. Kyla pavojus, kad sustiprės ne poveikis 
klimatui, tačiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, o ypač CO2 kiekis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Bendrijoje lengviesiems automobiliams 
taikomas normas būtina priimti siekiant 
užkirsti kelią vidaus rinkos suskaidymui 
dėl valstybių narių lygmeniu priimamų 
skirtingų priemonių. Bendrijos iškelti 
tikslai gamintojams suteikia pakankamo 
pagrindo planuoti būsimą veiklą ir 
lanksčiau taikyti priemones, kad būtų 
laikomasi išmetamo CO2 dujų kiekio 
sumažinimo reikalavimų (toks pagrindas 
kažin ar būtų sukurtas, jeigu kiekviena 
valstybė narės iškeltų nacionalinius 
tikslus). Nustatant teršalų išmetimo normas 
privaloma atsižvelgti į poveikį rinkoms, 
gamintojų sugebėjimą konkuruoti, 
tiesiogines ir netiesiogines verslui 
nustatomas sąnaudas ir naudą, kuri 
gaunama skatinant naujovių kūrimą ir 
mažinant suvartojamos energijos kiekį.

(5) Bendrijoje lengviesiems automobiliams 
taikomas normas būtina priimti siekiant 
užkirsti kelią vidaus rinkos suskaidymui 
dėl valstybių narių lygmeniu priimamų 
skirtingų priemonių.Bendrijos iškelti tikslai 
gamintojams suteikia pakankamo pagrindo 
planuoti būsimą veiklą ir lanksčiau taikyti 
priemones, kad būtų laikomasi išmetamo 
CO2 dujų kiekio sumažinimo reikalavimų 
ir padeda išvengti, kad valstybių narių 
tarpe dėl skirtingų nacionalinių mažinimo 
tikslų iškiltų konkurencijos iškraipymų.
Tokie konkurencijos iškraipymai 
prieštarautų tikslui sukurti vieningą 
Europos vidaus rinką. Nustatant teršalų 
išmetimo normas privaloma atsižvelgti į 
poveikį rinkoms, gamintojų sugebėjimą 
konkuruoti, tiesiogines ir netiesiogines 
verslui nustatomas sąnaudas ir naudą, kuri 
gaunama skatinant naujovių kūrimą ir 
mažinant suvartojamos energijos kiekį.
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Or. de

Pagrindimas

Tik visos Europos mastu bendra nuostata, remianti EB sutarties 95 straipsniu, padėtų išvengti 
konkurencijos iškraipymo bei atskirų nacionalinio masto veiksmų ir papildomų nuostatų.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Teisės aktais, kurių pagrindu bus 
įgyvendinamos naujų automobilių parkui 
taikomos vidutinės normos, turėtų būti 
užtikrinta, kad visiems Europos 
automobilių gamintojams bešališkos 
mažinimo normos yra tvarios ir bešališkos 
konkurencijos bei socialiniu požiūriu, taip 
pat turėtų būti užkirstas kelias automobilių 
gamintojų konkurencijos iškraipymui.
Teisėkūros sistema turėtų būti tinkama 
siekti bendrųjų Kioto protokolo tikslų, 
kuriuos išsikėlė ES, ir ją reikėtų papildyti 
kitomis su eksploatavimu susijusiomis 
priemonėmis, pvz., skirtingi automobilių ir 
energijos mokesčiai.

(11) Teisės aktais, kurių pagrindu bus 
įgyvendinamos naujų automobilių parkui 
taikomos vidutinės normos, turėtų būti 
užtikrinta, kad visiems Europos 
automobilių gamintojams bešališkos 
mažinimo normos yra tvarios ir bešališkos 
konkurencijos bei socialiniu požiūriu, taip 
pat turėtų būti užkirstas kelias automobilių 
gamintojų konkurencijos iškraipymui.
Teisėkūros sistema turėtų būti tinkama 
siekti bendrųjų Kioto protokolo tikslų, 
kuriuos išsikėlė ES, ir ją reikėtų papildyti 
kitomis su eksploatavimu susijusiomis 
priemonėmis, pvz., skirtingi automobilių ir 
energijos mokesčiai.

Or. de

Pagrindimas

Europos Komisijos vartojama „pateisinamos“ konkurencijos iškraipymo sąvoka yra 
perteklinė.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant automobilių rinkoje išlaikyti (12) Siekiant automobilių rinkoje išlaikyti 
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įvairovę ir galimybę toje rinkoje tenkinti 
įvairius vartotojų poreikius, lengviesiems 
automobiliams taikomos CO2 normos 
turėtų būti nustatomos kaip tiesinė 
priklausomybė nuo automobilių „naudos“.
Tinkamiausias parametras „naudai“ 
apibrėžti yra masė – tarp masės ir dabar 
išmetamo teršalų kiekio yra pakankamai 
aiškus santykis, todėl atsižvelgiant į masę 
suskaičiuotos normos būtų realesnės ir 
konkurencijos požiūriu bešališkos, be to, 
duomenų apie masę jau yra. Tačiau turėtų 
būti renkami duomenys apie alternatyvų
„naudos“ parametrą – transporto 
priemonės ratų apibrėžtą jos plotą 
(tarpuvėžio pločio ir atstumo tarp ašių 
sandauga), kad „naudos“ principu 
atliekamas ilgalaikis įvertinimas būtų 
paprastesnis. Nustatant normas reikėtų 
atsižvelgti į numatomus naujų 
automobilių masės pokyčius iki 2012 m. ir 
vengti ydingų paskatų didinti transporto 
priemonių masę siekiant palankesnių 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų.
Todėl nustatant 2012 m. normas reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad gaminamų ir ES 
rinkoje parduodamų transporto 
priemonių savoji masė gali būti didinama.
Normų diferenciacija turėtų paskatinti 
mažinti visų kategorijų automobilių 
išmetamų teršalų kiekį, pripažįstant, kad 
sunkesnių automobilių išmetamų teršalų 
kiekis gali būti mažinamas daugiau.

įvairovę ir galimybę toje rinkoje tenkinti 
įvairius vartotojų poreikius, lengviesiems 
automobiliams taikomos CO2 normos 
turėtų būti nustatomos kaip tiesinė 
priklausomybė nuo automobilių masės.
Masė yra tinkamiausias parametras šiai 
funkcijai apibrėžti, nes masė yra 
suskaičiuota,  tarp masės ir dabar 
išmetamo CO2 kiekio yra pakankamai 
aiškus santykis, todėl suskaičiuotos 
normos yra realesnės ir konkurencijos 
požiūriu nešališkos.Tačiau turėtų būti 
renkami duomenys apie alternatyvų 
parametrą – transporto priemonės ratų 
apibrėžtą jos plotą (tarpuvėžio pločio ir 
atstumo tarp ašių sandauga), bet tik 
siekiant palengvinti ilgalaikius vertinimus 
vykdant patikrinimą 2014 m.  

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu sustiprinamas kalbos aiškumas ir turinio pateikimas. Vadinamuoju  savosios 
masės didėjimu reikalui esant prieš pat įsigaliojimą būtų pakeisti reikalavimai ir tuo pačiu 
žymiai apsunkintas veiklos planavimo iki 2015 m. apibrėžtumas.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Šiuo reglamentu siekiama automobilių 
pramonei pasiūlyti paskatų investuoti į 
naujas technologijas. Reglamentu 
efektyviai skatinamos poveikį aplinkai 
mažinančios naujovės ir jame
atsižvelgiama į būsimas technologijos 
naujoves. Dėl tų priežasčių yra didinamas
Europos pramonės konkurencingumas ir 
sukuriama daugiau aukštos kokybės darbo 
vietų.

(13) Šiuo reglamentu siekiama automobilių 
pramonei pasiūlyti paskatų investuoti į 
naujas technologijas. Todėl reglamentas 
turi būti suformuluotas taip, kad 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
mažinančios ekologinės naujovės būtų 
atlyginamos ir priskaičiuojamos, taigi tuo 
pačiu būtų pakankamai atsižvelgiama į 
Europos automobilių gamintojų bei jų 
tiekėjų lyderystę rinkoje, o taip pat 
būsimas technologines naujoves Taip yra 
tvirtai skatinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir Europos Sąjungoje 
užtikrinamos aukštos kokybės darbo 
vietos.

Or. de

Pagrindimas

Pateikiamame reglamento projekte ekologinės naujovės į kurias būtina atsižvelgti yra 
apribojamos iki tokių, kurios išryškėja taikant patvirtintą patikrinimo procedūrą.  
Apribojimas iki 5 g CO2/km, o įskaitant biodegalus – iki 10g CO2/km taikant bendrai 
paskaičiuotas papildomas priemones yra nepakankamas. Šios ribos yra žymiai mažesnės nei 
tai yra įmanoma atsižvelgiant į technologines ir ekonomines galimybes.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad šiuo 
reglamentu nustatytos normos yra 
vykdomos, būtinas patikimai veikiantis 
įgyvendinimo mechanizmas.

(19) Siekiant užtikrinti, kad šiuo 
reglamentu nustatytos normos yra 
vykdomos, būtina sutarčiai 
neprieštaraujanti nuobaudų sistema.

Or. de
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Pagrindimas

Tvirtinant nuobaudas būtina atsižvelgti į visas aplinkybes, o taip pat į EB sutarties 95 
straipsnio taikymo apimtį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kaip gamintojai laikosi šiuo 
reglamentu nustatytų normų, turėtų būti 
vertinama Bendrijos lygmeniu.
Gamintojai, kurių vidutinis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, moka mokestį už viršytą taršos 
normą už kiekvienus kalendorinius metus 
nuo 2012 m. Mokestis turėtų svyruoti 
priklausomai nuo to, kiek gamintojai 
viršijo jiems nustatytą normą. Laikui 
bėgant, mokestis turėtų būti didinamas.
Siekiant užtikrinti reikiamą pagrindą imtis 
priemonių mažinti savitąjį lengvųjų 
automobilių išmetamą CO2 kiekį, nustatant 
mokestį turėtų būti atsižvelgiama į 
technologines sąnaudas. Sumos, kurios 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomas Europos 
Sąjungos biudžeto įplaukomis.

(22) Kaip automobilių gamintojai laikosi 
šiuo reglamentu nustatytų išmetamo CO2 
kiekio mažinimo tikslų, vertinama ir 
kontroliuojama Bendrijos lygmeniu.
Gamintojai, kurių vidutinis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, moka mokestį už viršytą taršos 
normą už kiekvienus kalendorinius metus 
nuo 2012 m. Mokestis nuolat didinamas 
nuo 2012 iki 2015 m. ir priklauso nuo to, 
kiek įregistruotų naujų automobilių 
išmetamas CO2 kiekis viršys atitinkamas 
normas. Mokestį būtina mokėti tik tada, 
jei 2012 m. vidutinės išmetamo CO2 
kiekio normos nesilaikys mažiausiai 
vienas ketvirtadalis viso tam tikro 
gamintojo automobilių kiekio, 2013m. –
mažiausiai pusė, 2014 m. mažiausiai trys 
ketvirtadaliai, o 2015 m. – visi tam tikro 
gamintojo automobiliai. Mokestį reikia 
paskaičiuoti taip, kad iš vienos pusės jis 
suteiktų pakankamą paskatą laikytis 
leidžiamų CO2 dydžių, tačiau iš kitos 
pusės būtų daugiau ar mažiau panašus į 
vidutiniškas išlaidas susijusias su CO2 
išlakų vengimu ir(arba) taršos leidimų 
įsigijimo išlaidomis kituose Europos 
Sąjungos veiklos sektoriuose.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomas mokestis lygus 100 – 475 eurų už CO2 toną yra žymiai didesnis nei CO2 
taršos leidimų kainos ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje. Tokios lengvųjų automobilių 
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gamintojams ir tuo pačių jų klientams vienašališkai sukuriamos nepalankios sąlygos nėra 
pateisinamos ir nėra veiksmingos ekonomiškai. Siūlomos nuobaudos susilpnintų pramonės 
pajėgumus ieškoti naujovių, todėl šias nuobaudas būtina mažinti, siekiant iš vienos pusės 
išlaikyti pakankamą paskatą ieškoti naujoviškų sprendimų, o iš kitos pusės siekti, kad 
mokesčiai išliktų priimtini.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Sutarto dydžio mokesčiai už 
nustatytų normų viršijimą privalo būti 
kaupiami atskiruose fonduose, kurie būtų 
skirti eismo sukeliamų CO2 išlakų 
mažinimo technologijoms remti bei CO2 
išlakas ribojančioms eismo sistemoms 
įgyvendinti. Perduodant lėšas Europos 
Komisijai padeda šio reglamento 12 
straipsnyje minimas komitetas.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skatinti technologines naujoves, pajamos iš mokesčių už viršytas taršos normas 
privalo patekti į specialius fondus, skirtus remti energiją veiksmingiau naudojančių 
technologijų tyrimams ir jų vystymui bei priemonėms, kuriomis būtų siekiama vengti CO2 
išlakų eisme.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šio reglamento įgyvendinimui būtinos 
priemonės turi būti patvirtintos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

(25) Šio reglamento įgyvendinimui būtinos 
priemonės turi būti patvirtintos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Vėliausiai po penkerių 
metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, 



PE404.748v01-00 12/36 PA\718284LT.doc

LT

būtina patikrinti ar Komisijai perduoti 
įgyvendinimo įgaliojimai yra pakankami, 
ar juos reikėtų pakeisti.

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Galiojančia patikrinimo procedūra 
nėra apimamos visos CO2 ir kitų 
šiltnamio efektą sukeliančių išlakų
mažinimo techninės galimybės. Todėl 
būtina nustatyti įvertinimo procedūrą, 
kuri apimtų technines priemones, 
nesančias patikrinimo dalimi pagal 
reglamentą (EB) Nr. 715/2007 arba 
nepakankamai išreikštas priemones, 
(vadinamasias ekologines naujoves).
Ekologines naujoves reikėtų laikyti 
paskatos gamintojams, siekiant mažinti 
CO2 išlakų kiekį, mechanizmu.

Or. de

Pagrindimas

Tik išnaudojus ir priskaičiavus visas technologines galimybes, paskata gamintojams, 
tiekėjams ir klientams imtis ekologinių naujovių bus pakankamai didelė. Naujovių, skirtų CO2 
išlakoms mažinti skatinimas suteikia naudos ne tik aplinkai, tačiau taip pat stiprina Europos 
automobilių pramonės konkurencingumą ir sukuria aukštos kokybės darbo vietų mokslinių 
tyrimų bei plėtros srityje, o taip pat kitose technologinės plėtros srityse.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų 1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
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automobilių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai atsižvelgiant į išmetamą CO2 
kiekį, kad būtų užtikrintas reikiamas vidaus 
rinkos veikimas ir būtų pasiektas 
pagrindinis ES tikslas – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2. Reglamente nustatyto tikslo –
naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti 
išmetama 120 g CO2 (šis kiekis 
matuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir kitas jo įgyvendinimo 
priemones) – turi būti siekiama tobulinant 
transporto priemonių variklio 
technologiją. Šis reglamentas bus 
papildytas kitomis priemonėmis, kurios 
kaip Bendrijos integruoto požiūrio dalis, 
leistų išmetamą teršalų kiekį sumažinti 10 
g/km.

lengvųjų automobilių eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimai atsižvelgiant į 
išmetamą CO2 kiekį, kad būtų užtikrintas 
reikiamas vidaus rinkos veikimas ir būtų 
pasiektas pagrindinis ES tikslas – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2.

1a. Šio tikslo 2012 m. privalo pasiekti 
mažiausiai vienas ketvirtadalis visų naujų 
automobilių, 2013 m. – mažiausiai pusė, 
2014 m. – mažiausiai trys ketvirtadaliai, o 
2015 m. – visi nauji automobiliai. Siekiant 
120 g CO2/km visiems naujiems 
automobiliams 2015 m. tikslo, būtina 
atitinkamai patobulinti automobilių 
techninius sprendimus, kas leistų 
sumažinti vidutinius naujų automobilių 
CO2 emisijos kiekius iki 130 g/km.
1b. Šis reglamentas bus papildytas kitomis 
priemonėmis, kurios kaip Bendrijos 
integruoto požiūrio dalis, leistų išmetamą 
CO2 kiekį sumažinti 10 g/km.
1c. CO2 išlakų dydžiai matuojami 
vadovaujantis reglamentu (EB) Nr. 
715/2007 ir jame nurodytomis vykdymo 
nuostatomis. Į kitas automobilių 
gamintojų ir jų tiekėjų papildomas 
priemones, kuriomis mažinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakų kiekis, 
keliant reikalavimus automobiliams 
atsižvelgiama vadovaujantis reglamento 6 
straipsniu ir III priedu.
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Or. de

Pagrindimas

Griežtas apsiribojimas matavimo rezultatais vadovaujantis galiojančia tikrinimo procedūra ir 
papildomų priemonių ribojimas iki 10 g CO2/ km sumažina technologines galimybes ir 
nesuteikia paskatos veiksmingoms ekologinėms naujovėms vystyti. Transporto priemones 
reikia laikyti bendra visuma ir jose būtina siekti kaip galima didesnės technologinės 
pažangos. Tikrinimo procedūros pakeitimai nėra veiksmingas sprendimas. Todėl 
vadovaujantis šio reglamento 6 straipsnio ir III priedo nuostatomis būtina suteikti 
priskaičiavimo galimybę.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 2014 m. Europos Komisija, 
remdamasi padėties vertinimu ir įvertinusi 
teisines pasekmes, nustatys naujiems 
automobiliams taikomus tikslus vidutinės 
ir ilgos trukmės laikotarpiui, kurie 
įsigalios nuo 2020 ir 2025 m. bei pateiks 
juos Tarybos ir Parlamento sprendimui.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skatinti technologinę pažangą automobilių sektoriuje ir automobilių gamintojams bei 
tiekėjams suteikti ilgalaikį veiklos planavimo bei investicijų saugumą, yra tikslinga remiantis 
detaliu padėties vertinimu ir kruopščiai įvertinus teisines pasekmes, nustatyti ilgalaikius 
tikslus ir tuo pačiu skatinti  ir(arba) įgyvendinti alternatyvias technologijas. Šiuos tikslus 
reikia tvirtinti taikant įstatymų leidybos procedūras, bendro sprendimo priėmimo procedūros 
tvarka.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į ankstesnę registraciją ne Bendrijoje, 
kurios trukmė trumpesnė nei trys mėnesiai
prieš įregistruojant Bendrijoje, 
neatsižvelgiama.

2. Į ankstesnę registraciją ne Bendrijoje, 
kurios trukmė trumpesnė nei vienas mėnuo
prieš įregistruojant Bendrijoje, 
neatsižvelgiama.

Or. de

Pagrindimas

Registraciją būtina vykdyti tokiu būdu, kad kaip galima labiau būtų išvengta galimybių ją 
apeiti arba konkurencijos iškraipymo.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iš reglamento taikymo apimties 
išbraukiamos specialios socialinės 
paskirties transporto priemonės, minimos 
3 straipsnio 1 dalies fc punkte.

Or. de

Pagrindimas

Tokių transporto priemonių skaičius yra palyginti nedidelis, todėl ši išimtis yra pateisinama, 
siekiant atitikti šio CO2 išlakas reglamentuojančio teisės akto socialinei dimensijai.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) ekologinės naujovės yra visos 
priemonės, kurių imasi automobilių 
gamintojai ir tiekėjai, norėdami žymiai 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, ypač CO2, išlakų kiekį ir kurios 
nėra įtrauktos į tikrinimo procedūrą 
minimą reglamente (EB) Nr. 715/2007, o 
taip pat nėra privalomos pagal įstatymus 
(ypač jeigu yra dalis 1 straipsnyje minimų 
papildomų priemonių).

Or. de

Pagrindimas
Tik išnaudojus ir priskaičiavus visas technologines galimybes, paskata gamintojams, 
tiekėjams ir klientams imtis ekologinių naujovių bus pakankamai didelė.Skatinant tolimesnes 
naujoves, kurios viršytų 1 straipsnyje minimas papildomas priemones, skirtas išlakoms 
mažinti, būtų pasitarnauta ne tik aplinkai bet taip pat būtų skatinami moksliniai tyrimai ir 
plėtra Europoje, stiprinamas Europos automobilių pramonės konkurencingumas, sukuriamos 
aukštos kokybės darbo vietos bei toliau vystomos technologijos.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) ypatingi kreditai yra kreditai ypač 
mažai CO2 išmetantiems lengviesiems 
automobiliams, kurių išmetamas CO2 
kiekis yra mažesnis nei 70g/km.

Or. de

Pagrindimas

Tokių ypatingų kreditų pagalba ypač mažai CO2 išmetančių lengvųjų automobilių gamintojai 
galėtų gauti atitinkamas lengvatas.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) specialios socialinės paskirties 
transporto priemonės yra šios M1 
kategorijos transporto priemonės:
i) specialios paskirties transporto 
priemonės, pagal Direktyvos 2007/46/EB 
apibrėžimą, kurių etaloninė masė viršija 
2000 kg,
ii) transporto priemonės, kurių etaloninė 
masė viršija 2000 kg ir kurioje yra 
septynios arba daugiau (įskaičiuojant 
vairuotoją) sėdimų vietų. Neįtraukiamos 
M1G transporto priemonės pagal 
Direktyvą 2007/46/EB,
iii) transporto priemonės, kurių etaloninė 
masė viršija 1760 kg ir kurios yra 
gaminamos išskirtinai verslo tikslais, o 
jose – atitinkant Bendrijos politikai –
neįgalieji gali naudotis invalido vežimėliu.  

Or. de

Pagrindimas
Tokių transporto priemonių skaičius yra palyginti nedidelis, todėl ši išimtis yra pateisinama, 
siekiant atitikti šio CO2 išlakas reglamentuojančio teisės akto socialinei dimensijai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant šį reglamentą gamintojai 
laikomi susijusiais, jeigu jų įmones 
galima laikyti susijusiomis. „Susijusios 
įmonės“:

2. Taikant šį reglamentą keli gamintojai 
laikomi vienu gamintoju, jei jų įmonės yra 
susijusios. „Susijusios įmonės“:

Or. de



PE404.748v01-00 18/36 PA\718284LT.doc

LT

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nepakeičiama pastraipos reikšmė, tačiau sustiprinamas kalbos aiškumas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų, kurių automobiliai išmeta 
mažiau nei 70g CO2/km atveju 
skaičiuojant vidutinį CO2 išlakų dydį, 
kiekvienas iš šių registruotų automobilių 
iki 2015 m. skaičiuojamas dauginant iš 
penkių.

Or. de

Pagrindimas

70 g CO2/km dydis ir kredito dydis yra tinkami parametrai atsižvelgti į didesnes išlaidas 
technologijoms, susijusiomis su alternatyvios varomosios energijos ir degalų paieškomis.
Taikant dauginimą iš penkių sustiprinamas reglamento atvirumas technologinėms naujovėms.  

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susitarimas įsteigti bendrą fondą gali 
būti sudaromas vieneriems arba daugiau 
kalendorinių metų, jeigu kiekvieno 
susitarimo galiojimo bendra trukmė nėra 
ilgesnė nei penkeri kalendoriniai metai ir
jeigu toks susitarimas pirmais 
kalendoriniais metais, kuriais susitariama 
įsteigti bendrą išmetamųjų teršalų fondą, 
įsigalioja gruodžio 31 d. ar iki šios dienos.
Bendrą fondą įsteigę gamintojai Komisijai 
perduoda šią informaciją:

2. Susitarimas įsteigti bendrą fondą gali 
būti sudaromas vieneriems arba daugiau 
kalendorinių metų, jeigu toks susitarimas 
pirmais kalendoriniais metais, kuriais 
susitariama įsteigti bendrą išmetamųjų 
teršalų fondą, įsigalioja gruodžio 31 d. ar 
iki šios dienos. Bendrą fondą įsteigę 
gamintojai Komisijai perduoda šią 
informaciją:

Or. de
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Pagrindimas

Nėra jokių priežasčių fondo egzistavimą riboti iki 5 metų trukmės. Be to, šiuo pakeitimu 
nepadaroma jokio poveikio siekiamam vidutiniam 130 g/km dydžiui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai gali sudaryti bendro fondo 
steigimo susitarimus, jeigu jų susitarimai 
atitinka Sutarties 81 ir 82 straipsnius ir 
jeigu pateikęs prašymą bet koks 
gamintojas komerciniu atžvilgiu 
pagrįstomis sąlygomis, atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojamas gali tapti tokio 
susitarimo susitariančiąja šalimi.
Apskritai neribojant ES konkurencijos 
taisyklių, kurios taikomos minėtiems 
bendriems fondams, visi bendro fondo 
nariai visų pirma užtikrina, kad nebūtų 
skelbiami duomenys arba keičiamasi 
informacija apie jų bendro fondo nuostatas, 
išskyrus šią informaciją:

5. Gamintojai gali sudaryti bendro fondo 
steigimo susitarimus, jeigu jų susitarimai 
atitinka Sutarties 81 ir 82 straipsnius.
Apskritai neribojant ES konkurencijos 
taisyklių, kurios taikomos minėtiems 
bendriems fondams, visi bendro fondo 
nariai visų pirma užtikrina, kad nebūtų 
skelbiami duomenys arba keičiamasi 
informacija apie jų bendro fondo nuostatas, 
išskyrus šią informaciją:

Or. de

Pagrindimas

Sudarant fondą, į kurį sutartomis sąlygomis ir nediskriminuojamas gali įstoti bet kuris  
gamintojas iš išorės, sukurtų uždaros prekybos apyvartiniais taršos leidimais, taikomais 
visam sektoriui, sukūrimą. Atsižvelgiant į bendrovių teisę laisvai priimti sprendimus bei į ES 
konkurencijos įstatymus, šią sakinio dalį būtina išbraukti. Sudaryti fondus galima tik 
savanoriškų susitarimų pagrindu, nesiekiant išorės konkurentų prisijungimo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. prasidedančių 1. Nuo 2012 m. sausio 1 d.  prasidedančio 
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metų ir kiekvienais paskesniais metais
kiekvienoje valstybėje narėje renkami II 
priedo A dalyje nurodyti duomenys apie 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį 
registruojamą tos valstybės narės 
teritorijoje.

mėnesio ir kiekvieną paskesnį mėnesį
kiekvienoje valstybėje narėje renkami II 
priedo A dalyje nurodyti duomenys apie 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį 
registruojamą tos valstybės narės 
teritorijoje. Šie duomenys pateikiami 
gamintojams ir(arba) kiekvienoje 
valstybėje narėje gamintojo nurodytiems 
importuotojams arba atstovams.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos vidutinio išlakų dydžio 
stebėjimas ir informavimas apie šį dydį turėtų būti vykdomas tuo pat metu kaip ir šio teisės 
akto įsigaliojimo pradžia. Todėl šių priemonių nereikia pradėti vykdyti anksčiau nei 2012 m., 
jas reikia vykdyti kas mėnesį ir suteikti galimybė jomis naudotis automobilių gamintojams, 
kas padėtų siekiant tikslų labiau įtraukti gamintojus ir klientus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2011 m. vasario 28 d. ir kiekvienais 
paskesniais metais, valstybėse narėse 
parengiami II priedo B dalyje išvardyti 
duomenys apie praėjusius kalendorinius 
metus ir pateikiami Komisijai. Duomenys 
pateikiami laikantis II priedo C dalyje 
nurodytos formos.

2. Iki 2012 m. liepos 31 d. ir kiekvieną 
paskesnį pusmetį, valstybėse narėse 
parengiami II priedo B dalyje išvardyti 
duomenys apie praėjusį pusmetį ir 
pateikiami Komisijai. Duomenys 
pateikiami laikantis II priedo C dalyje 
nurodytos formos.

Or. de

Pagrindimas
Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos vidutinio išlakų dydžio 
stebėjimas ir informavimas apie šį dydį turėtų būti vykdomas tuo pat metu kaip ir šio teisės 
akto įsigaliojimo pradžia.Todėl šių priemonių nereikia pradėti vykdyti anksčiau nei 2012 m.
Ankstyvas informavimas kas pusmetį apie leistinus CO2 išlakų dydžius yra reikalingas 
gamintojams dėl veiklos planavimo užtikrintumo priežasčių.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikė pagal šį 
straipsnį, registrą ir iki 2011 m. birželio 30 
d. bei kiekvienais paskesniais metais
preliminariai suskaičiuoja kiekvieno 
gamintojo:

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikė pagal šį 
straipsnį, registrą ir iki 2012 m. rugpjūčio 
30 d. bei kiekvieną paskesnį pusmetį
preliminariai suskaičiuoja kiekvieno 
gamintojo:

Or. de

Pagrindimas
Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos vidutinio išlakų dydžio 
stebėjimas ir informavimas apie šį dydį turėtų būti vykdomas tuo pat metu kaip ir šio teisės 
akto įsigaliojimo pradžia. Todėl šių priemonių nereikia pradėti vykdyti anksčiau nei 2012 m. 
Ankstyvas informavimas kas pusmetį apie leistinus CO2 išlakų dydžius yra reikalingas 
gamintojams dėl veiklos planavimo užtikrintumo priežasčių.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavę pranešimą apie preliminarų pagal 4 
dalį atlikto skaičiavimo rezultatą, 
gamintojai gali per 2 mėnesius pranešti 
apie duomenyse esančias klaidas ir 
nurodyti valstybes nares, kurių duomenyse, 
gamintojų nuomone, yra klaida.

5. Gavę pranešimą apie preliminarų pagal 4 
dalį atlikto kasmetinio skaičiavimo 
rezultatą, gamintojai gali per 3 mėnesius
pranešti apie duomenyse esančias klaidas ir 
nurodyti valstybes nares, kurių duomenyse, 
gamintojų nuomone, yra klaida.

Komisija svarsto gamintojų pateiktus 
pranešimus ir iki rugsėjo 30 d. arba 
patvirtina pagal 4 dalį atlikto skaičiavimo 
rezultatus, arba tuos rezultatus pataiso ir 
juos patvirtina.

Komisija svarsto gamintojų pateiktus 
pranešimus ir iki po to einančių metų kovo 
31 d. arba patvirtina pagal 4 dalį atlikto 
skaičiavimo rezultatus visiems 
kalendoriniams metams, arba tuos 
rezultatus pataiso ir juos patvirtina.

Or. de
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Pagrindimas

Valstybių narių surinktų duomenų tikslumas apskaičiuojant konkrečias gamintojams taikomas 
normas turi lemiamą reikšmę. Todėl laikotarpis per kurį gamintojai gali informuoti apie 
duomenyse esančias klaidas turėtų būti pratęstas bent jau iki 3 mėnesių.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2010 
m. arba 2011 m. kalendoriniais metais 
gamintojo atitinkamais metais vidutinis 
išmestas CO2 kiekis viršija to gamintojo 
atitinkamų metų išmetamo CO2 normą, 
Komisija praneša gamintojui.

Išbraukta

Or. de

Pagrindimas
Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos vidutinio išlakų dydžio 
stebėjimas ir informavimas apie šį dydį turėtų būti vykdomas tuo pat metu kaip ir šio teisės 
akto įsigaliojimo pradžia.Todėl šių priemonių nereikia pradėti vykdyti anksčiau nei 2012 m.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Esant gamintojo prašymui, 
paskaičiuojant konkretų gamintojo CO2 
išlakų dydį, Komisija atsižvelgia į 
vadovaujantis III priedu pateiktomis 
ekologinėmis naujovėmis pasiektus CO2 
išlakų kiekio sumažinimo dydžius.  
Kiekvienas prašymas atsižvelgti į tokias 
ekologines naujoves:
i) taikomas konkretiems kalendoriniams 
metams,
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ii) jame nurodomas konkrečios 
priemonės, kuriomis remiantis teikiamas 
šis prašymas,
iii) nurodomos transporto priemonės, 
kurioms taikomas šis prašymas,
iv) pateikiamas nepriklausomos ir CO2 
klausimais kompetentingos tarnybos 
pažymėjimas.
Kiekvieną prašymą Komisija nagrinėja 
vadovaujantis III priede nurodyta tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Griežtai laikantis  matavimo rezultatų vadovaujantis galiojančia tikrinimo procedūra 
sumažinamos technologinės galimybės ir nesuteikiama paskatos siekti ekologinių naujovių.
Transporto priemones reikia laikyti bendra visuma ir jose būtina siekti kaip galima didesnės 
technologinės pažangos. Tikrinimo procedūros pakeitimai nėra veiksmingas sprendimas.
Pasiūlymu atsižvelgti į ekologines naujoves, kurių atveju prašymo teikėjas privalo tenkinti 
keletą sąlygų, pasitarnaujama aplinkos bei klimato apsaugai ir skatinamos naujovės.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą 
vadovaujantis 1 straipsniu yra:

a) 20 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą,

a) 10 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą;

b) 35 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą, 

b) 20EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą;

c) 60 EUR už kalendoriniais 2014 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą ir

c) 30 EUR už kalendoriniais 2014 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą;

d) 95 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą.

d) 40 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą.

Or. de
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Pagrindimas

Komisijos siūlomas mokestis lygus 100 – 475 eurų už CO2 toną yra žymiai didesnis nei CO2 
taršos leidimų kainos ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje. Tokios lengvųjų automobilių 
gamintojams ir tuo pačių jų klientams vienašališkai sukuriamos nepalankios sąlygos nėra 
pateisinamos ir nėra veiksmingos ekonomiškai. Siūlomos nuobaudos žymiai susilpnintų 
pramonės pajėgumus ieškoti naujovių.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nustato metodus, kurių 
laikantis renkamas 1 dalyje numatytas 
mokestis už viršytą taršos normą.

4. Komisija nustato metodus, kurių 
laikantis renkamas 1, 2 ir 3 dalyse
numatytas mokestis už viršytą taršos 
normą.

Or. de

Pagrindimas

Bendrija turi teisę tvirtinti teisės aktuose numatytas nuobaudas, tačiau tam būtinas valstybių 
narių sutikimas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos biudžeto 
pajamomis.

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
patenka į fondą, kurio pajamos yra skirtos 
eismo sukeliamų CO2 išlakų mažinimui  
bei energiją veiksmingiau naudojančioms 
technologijoms kurti.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant skatinti technologines naujoves, pajamos iš mokesčių už viršytas taršos normas 
privalo patekti į specialius fondus, skirtus remti energiją veiksmingiau naudojančių 
technologijų tyrimams ir jų vystymui, bei priemonėms, kuriomis būtų siekiama vengti CO2 
išlakų eisme.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. spalio 31 d. ir kiekvienais 
paskesniais metais Komisija skelbia sąrašą, 
kuriame nurodo kiekvieno gamintojo:

1. Iki 2013 m. birželio 30 d. ir kiekvienais 
paskesniais metais Komisija skelbia sąrašą, 
kuriame nurodo kiekvieno gamintojo:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, skelbti gamintojo duomenis 
reikėtų pradėti įsigaliojus šiam teisės aktui. Todėl skelbti duomenų anksčiau nei 2013 m. 
nereikėtų.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2013 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
atitinkamais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Pagal 1 dalį skelbiamame sąraše taip pat 
nurodoma, ar atitinkamais kalendoriniais 
metais gamintojas laikėsi 4 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Pradžios data jau nustatyta 8 straipsnio 1 dalies pakeitime.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtis nepriklausomiems gamintojams, 
nedideliais kiekiais gaminantiems 

specialiuosius automobilius

Išimtis nepriklausomiems gamintojams, 
gaminantiems nedideliais kiekiais 

įregistruotus lengvuosius automobilius

Or. de

Pagrindimas

Jokia 9 straipsnio nuostata neapriboja leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo nedideliais 
kiekiais gaminamiems specialiesiems automobiliams.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10.000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 5.000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir

Or. de

Pagrindimas

Numatytas skaičius – 10.000 mažesnių gamintojų naujų užregistruotų lengvųjų automobilių 
galėtų sukelti neproporcingų konkurencijos iškraipymų, todėl šis skaičius sumažinamas iki 
5.000 vienetų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu (b) gamintojas nėra susijusių įmonių 
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gamintoju. dalis.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nepakeičiama dalies prasmė, tačiau atliekamas suderinimas  su šio 
reglamento 3 straipsnio formuluote.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant prašymui, Komisija specialių 
modelių gamintojams, kurių bendras 
užregistruotas kiekis sudaro ne daugiau 
nei 1 proc. nuo viso per metus Europos 
Sąjungoje užregistruotų naujų lengvųjų 
automobilių kiekio, daugiausiai 5 metų 
laikotarpiui gali taikyti sumažintus CO2 
išlakų kiekio reikalavimus, vadovaujantis 
I priedo 2a straipsnio nuostatomis.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu dėl reglamento neatsižvelgiama į ypatingą specifinius modelius gaminančių 
automobilių gamintojų padėtį, kurie yra per stambūs, kad patektų į 9 straipsnio 1a ir 1b 
pastraipose minimas išimtis. Remiantis I priedo 2 a straipsniu, 25 proc. viršijus numatytą 
CO2 išlakų kiekį, tokie gamintojai įpareigojami dėti daugiau pastangų nei didelių lengvųjų 
automobilių kiekių gamintojai, tačiau jiems suteikiamos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas taikyti 1 dalyje numatytą 
išimtį gali būti teikiamas daugiausiai 

2. Prašymas taikyti 1 dalies 1 pastraipoje
numatytą išimtį teikiamas Komisijai, jame 
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penkeriems metams. Prašymas teikiamas 
Komisijai, jame nurodoma:

nurodoma:

Or. de

Pagrindimas

Nėra jokių priežasčių 9 straipsnio 1a ir 1b pastraipose minimos išimties trukmę apriboti 5 
metais. Toks apribojimas be kita ko žymiai paveiktų mažomis serijomis leidžiamų automobilių 
gamintojų veiklos planavimo užtikrintumą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 m. Komisija, remdamasi pagal 
Sprendimą 1753/2000/EB pranešamais 
duomenimis, įvertina, ar nuo 2006–2009 
m. naujų lengvųjų automobilių masės 
pokytis buvo didesnis arba mažesnis už 0.

Išbraukta

Jei lengvųjų automobilių masė keitėsi, I 
priede nurodytas savosios masės augimo 
skaičius yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2009 m. laikotarpio 
metinių masės pokyčių vidurkiui.
Toks pakeitimas, kurio tikslas – iš dalies 
pakeisti neesminius šio reglamento 
elementus, priimamas pagal 12 straipsnio 
2a dalyje minėtą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

I priede nurodyto savosios masės augimo faktoriaus keitimas ir su tuo susiję normų 
pakeitimai kenkia gamintojų veiklos planavimo užtikrintumui. Veiklos planavimui ir 
parengiamajam laikotarpiui likęs laikas būtų per trumpas. Galimas pasekmes, kurias galėtų 
sukelti vidutinės lengvojo automobilio masės pakeitimas, Komisija turėtų įvertinti ir pateikti 
Parlamentui bei Tarybai pasiūlymo dėl reglamento pakeitimo pavidalu.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. gamintojai 
užtikrina, kad etiketėse, plakatuose arba
reklaminėje spaudoje bei Direktyvos 
1999/94/EB 3, 5 ir 6 straipsnyje minimoje 
medžiagoje yra nurodoma, kiek 
parduodamo lengvojo automobilio 
išmetamas CO2 kiekis skiriasi nuo I priede 
tam lengvajam automobiliui nustatytos 
išmetamo CO2 normos.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. gamintojai 
užtikrina, kad reklaminėje spaudoje bei 
Direktyvos 1999/94/EB 3, 5 ir 6 straipsnyje 
minimoje medžiagoje yra nurodoma, kiek 
parduodamo lengvojo automobilio 
išmetamas CO2 kiekis skiriasi nuo I priede 
tam lengvajam automobiliui nustatytos 
išmetamo CO2 normos.

Or. de

Pagrindimas

Įtraukiant visas etiketes ir plakatus atitinkamų Europos Sąjungos taisyklių dėl žymėjimo 
etiketėmis apimtyje būtina priimti tam tikrą nuostatą, kurią reikia patvirtinti atskiro įstatymo 
galią turinčio teisės akto pavidalu, taikant bendro sprendimo priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savitasis išmetamų CO2 dujų kiekis, 
kurį leidžiama išmesti eksploatuojant 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį, 
nustatomas pagal šią formulę:

1. Savitasis išmetamų CO2 dujų kiekis, 
kurį leidžiama išmesti eksploatuojant 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį, 
nustatomas pagal šią formulę:

Savitasis išmetamas CO2 dujų kiekis = 130 
+ a (M –M0)

Savitasis išmetamas CO2 dujų kiekis = 130 
+ a (M –M0)

kurioje: kurioje:

M = transporto priemonės masė (kg) M = transporto priemonės masė (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6
Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 % Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 %
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a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Pagrindimas

I priede pakeičiant savosios masės augimo faktorių ir pakintant normoms, pakenkiama 
gamintojų veiklos planavimo užtikrintumui. Veiklos planavimui ir parengiamajam 
laikotarpiui likęs laikas būtų per trumpas. Galimas pasekmes, kurias galėtų sukelti vidutinės 
lengvojo automobilio masės pakeitimas, Komisija turėtų įvertinti ir pateikti Parlamentui bei 
Tarybai pasiūlymo dėl reglamento pakeitimo pavidalu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo  2a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Savitąsias išlakų išmetimo normas 
gamintojai, kuriems buvo suteikta išimtis 
vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalies 1 a 
pastraipa, gali viršyti 5 metus ne daugiau 
kaip 25 proc.

Or. de

Pagrindimas
Pasiūlymu dėl reglamento neatsižvelgiama į ypatingą specifinius modelius gaminančių 
automobilių gamintojų padėtį, kurie yra per stambūs, kad patektų į 9 straipsnio 1a ir 1b 
pastraipose minimas išimtis.Remiantis I priedo 2 a straipsniu, 25 proc. viršijus numatytą CO2 
išlakų kiekį, tokie gamintojai įpareigojami dėti daugiau pastangų nei didelių lengvųjų 
automobilių kiekių gamintojai, tačiau jiems suteikiamos vienodos sąlygos. Ši išimtis galiotų 
ne ilgiau kaip 5 metus.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. ir kiekvienais 
kitais metais valstybės narės renka šiuos 
duomenis apie visus naujus jų teritorijoje 

1. Nuo 2012 m. sausio 1 d. prasidedančio 
mėnesio ir kiekvieną kitą mėnesį valstybės 
narės renka šiuos duomenis apie visus 
naujus jų teritorijoje įregistruotus 
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įregistruotus lengvuosius automobilius: lengvuosius automobilius:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos vidutinio išlakų dydžio 
stebėjimas ir informavimas apie šį dydį turėtų būti vykdomas tuo pat metu kaip ir šio teisės 
akto įsigaliojimo pradžia. Todėl šių priemonių nereikia pradėti vykdyti anksčiau nei 2012 m.
Informavimas kas mėnesį apie naujų lengvųjų automobilių duomenis ir CO2 išlakų stebėjimą  
yra reikalingas gamintojams dėl veiklos planavimo užtikrintumo priežasčių.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmoje dalyje nurodyti duomenys 
nurašomi iš atitinkamo lengvojo 
automobilio atitikties sertifikato. Jeigu 
atitikties sertifikate nurodoma ir mažiausia, 
ir didžiausia lengvojo automobilio masė, 
taikydamos šį reglamentą valstybės narės 
atsižvelgia tik į didžiausią to automobilio 
masę.

2. Pirmoje dalyje nurodyti duomenys 
nurašomi iš atitinkamo lengvojo 
automobilio atitikties sertifikato.
Sertifikate pateikiami duomenys apie CO2 
išlakas, atsižvelgiant į 6 straipsnio 8a 
dalyje ir IIa priede minimą įskaičiavimą.
Jeigu atitikties sertifikate nurodoma ir 
mažiausia, ir didžiausia lengvojo 
automobilio masė, taikydamos šį 
reglamentą valstybės narės atsižvelgia tik į 
didžiausią to automobilio masę.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra pakeitimas, susijęs su 6 straipsnio 8a (naujos) dalies ir IIa priedo pakeitimu.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2010 m. sausio 1 d. ir kiekvienais 3. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ir kiekvienais 



PE404.748v01-00 32/36 PA\718284LT.doc

LT

kitais metais valstybės narės pagal B dalyje 
aprašytus metodus nustato (duomenys 
pateikiami suskirstyti pagal gamintoją):

kitais metais valstybės narės pagal B dalyje 
aprašytus metodus nustato (duomenys 
pateikiami suskirstyti pagal gamintoją):

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos vidutinio išlakų dydžio 
stebėjimas ir informavimas apie šį dydį turėtų būti vykdomas tuo pat metu kaip ir šio teisės 
akto įsigaliojimo pradžia. Todėl šių priemonių nereikia pradėti vykdyti anksčiau nei 2012 m.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskirai išvadinamos tokios transporto
priemonės, kurių savitosios išlakų 
išmetimo normos buvo paskaičiuotos 
atsižvelgiant į 6 straipsnio 8a dalies 
nuostatas ir kurių atveju atitinkami 
dydžiai nebuvo įtraukti į sertifikatą, nes 
šios išlakų mažinimo priemonės nėra 
taikomos visoms šio tipo transporto 
priemonėms. Būtina pateikti transporto 
priemonių skaičių, patikslintas savitąsias 
teršalų išmetimo normas ir transporto 
priemonės masę.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra pakeitimas, susijęs su 6 straipsnio 8a (naujos) dalies ir IIa priedo pakeitimu.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
IIa priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIA PRIEDAS
Ekologinių naujovių išlakų mažinimo 

potencialo apskaičiavimo tvarka
1. Komisija sušaukia ekspertų komitetą 
(„ekologinių naujovių įvertinimo 
komitetą“), kuris susideda iš atitinkamų 
Komisijos tarnybų ir priima sprendimus 
dėl prašymų atsižvelgti į gamintojo 
sukeliamų savitųjų CO2 išlakų mažinimo 
potencialą. Komitetas gali paprašyti 
pagalbos iš išorės ekspertų ir kas tris 
mėnesius rengia pranešimą, skirtą pagal  
Sprendimo 93/389/EEB 8 straipsnį 
veikiančiam komitetui.
2. Jeigu reikalinga, kas trys mėnesiai 
komitetas rengia klausymus dėl techninių 
priemonių suteikiamo išlakų mažinimo 
potencialo patvirtinimo ir sprendžia dėl 
atitinkamų prašymų. Galima teikti 
prieštaravimus dėl komiteto priimtų 
sprendimų.
3. Priemonės, į kurias gamintojas prašo 
atsižvelgti kaip į savitąsias išlakas 
mažinančias priemones:
a. privalo išmatuojamai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
kiekį,
b. būti vienareikšmiškai priskirtinos prie 
tam tikro transporto priemonės tipo arba 
tam tikro apibrėžto šio tipo transporto 
priemonių skaičiaus išskiriamo CO2 
išlakų kiekio.
c. joms neturi būti reikalingas leidimas 
vadovaujantis Direktyva 2007/46/EB arba 
netaikomi kiti ES įstatyminiai 
reikalavimai,
d. jomis privalo būti sumažinamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
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kiekis, kas nėra pastebima tikrinimo 
procedūros metu.
4. Pateikiant prašymą atsižvelgti į 
ekologines naujoves, transporto 
priemonių gamintojai privalo pateikti 
patikimus duomenis apie:
a. kiek šia priemone sumažinamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
kiekis (išreiškiamas CO2 ekvivalentu);
b. dokumentus įrodančius, kad šiai 
priemonei nereikalingi specialūs leidimai;
c. dokumentus įrodančius, kad ši 
priemonė visai arba labai nedaug 
atsispindi registravimo dokumentuose 
nurodomose degalų suvartojimo ir išlakų 
dydžio duomenyse;
d. įrodymą ar ir kiek tokios priemonės 
poveikis yra susijęs su transporto 
priemonės mase  arba įrodymą, kad 
poveikis yra vienodas visoms transporto 
priemonėms, nepriklausomai nuo jų 
masės.
5. prašant pakoreguoti gamintojui 
taikomus išlakų reikalavimus tam 
tikriems kalendoriniams metams, be 
įrodymų apie priemone pasiekiamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
sumažinimą, gamintojas privalo pateikti 
pasiūlymą kaip šis sumažinimas galėtų 
būti priskirtas atskiriems transporto 
priemonių tipams arba visai gamintojo 
transporto priemonių programai.
6. CO2 arba šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakų sumažinimas privalo būti 
patvirtintas nepriklausomos tarnybos. Ši 
tarnyba:
a. yra patikima ir kvalifikuota institucija 
atliekant patikrinimus;
b. užtikrina  neutralumą ir supratimą 
automobilių technikos srityje priimant 
sprendimus apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo priemones.
Šiems uždaviniams atlikti tinkamomis 
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laikomos visos institucijos, kurios buvo 
įregistruotos laikantis Direktyvos 
2007/46/EB 41 straipsnio reikalavimų.
7. Remiantis priemonės sukeliamu savojo 
CO2 ir(arba) šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio išlakų sumažinimu, 
nepriklausoma tarnyba privalo pateikti 
dokumentus įrodančius, kad buvo 
išanalizuoti šie klausimai:
a. kiek šia priemone sumažinamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų 
kiekis (išreiškiamas CO2 ekvivalentu);
b. gamintojo ir(arba) tiekėjo pateiktų 
duomenų patikimumas;
c. galima sąveika (įskaitant kompromisus) 
su kitomis priemonėmis, kurios buvo 
užfiksuotos vykdant tipo patikrinimą arba 
kitomis priemonėmis, į kurias atsižvelgti 
jau buvo prašytą ir toks prašymas buvo 
patvirtintas;
d. važiavimo stiliaus poveikis išlakų kiekio 
sumažinimui, kuris buvo pasiektas 
priemonės pagalba realiomis sąlygomis;
e. duomenų patikimumas apie išlakas 
mažinančius  įrengimus turinčius 
transporto priemonių tipus, jų  
įregistravimo apimtis ir su tuo susijusį 
poveikį vidutiniam gamintojo CO2 išlakų 
kiekiui.
8. jei prašymas atsižvelgti į ekologines 
naujoves buvo patvirtintas visiems 
kalendoriniams metams, o tokios 
priemonės vykdant tipo patvirtinimo 
procedūrą arba kitomis teisinėmis 
nuostatomis nebuvo pripažintos 
privalomomis, kitais metais prašant 
atsižvelgti į ekologines naujoves būtina 
pateikti tik dokumentus apie išlakas 
mažinančius  įrengimus turinčius 
transporto priemonių tipus, jų  
įregistravimo apimtis ir su tuo susijusį 
poveikį vidutiniam gamintojo CO2 išlakų 
kiekiui.
9. automobilių tiekėjai gali pateikti 
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prašymą dėl atskirų priemonių CO2 
ir(arba) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakų mažinimo potencialo patvirtinimo, 
jeigu turi atitinkamus dokumentus ir 
trečiosios šalies išduotus sertifikatus, kas 
minima šios priedo 3dalies a–d 
punktuose, 4 dalies a–d punktuose ir 7 
dalies a–d punktuose.
10. jeigu gamintojas savo prašyme 
atsižvelgti remiasi tiekėjui jau patvirtintu 
tam tikros priemonės išlakų mažinimo 
potencialu, jis privalo pateikti tik 5 dalyje 
minimus dokumentus ir trečiosios šalies 
išduotą sertifikatą, kuris minimas šio 
priedo 7 dalies e punkte.

Or. de

Pagrindimas

Pripažįstamos priemonės, kurios greta galiojančių reikalavimų gali suteikti papildomos 
apčiuopiamos naudos. Prievolė pateikti techninius įrodymus tenka prašytojui, politinė 
atsakomybė tenka Europos Komisijai. Visi duomenys privalo būti patvirtinti trečiųjų pusių, 
kurios turi įgaliojimus vykdyti patikrinimus tipo registracijos procedūros apimtyje. Jeigu 
priemonė yra pripažįstama ekologine naujove, kasmet būtina tikrinti tik faktorius, kurie kinta 
priklausomai nuo tam tikro gamintojo atskirų modelių registracijos apimčių.
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