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Pakeitimas 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Jungtinių Tautų Bendrąja klimato 
kaitos konvencija, kuri Europos bendrijos 
vardu patvirtinta 1993 m. gruodžio 15 d. 
Tarybos sprendimu 94/69/EB dėl Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos sudarymo10, siekiama 
stabilizuoti tokį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų koncentracijos lygį 
atmosferoje, kad klimato sistema būtų 
apsaugota nuo pavojingo antropogeninio 
poveikio. Norint pasiekti šį tikslą būtina 
užtikrinti, kad metinė vidutinė žemės 
paviršiaus temperatūra nepakiltų daugiau 
kaip 2 laipsnius C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) ketvirtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamų kiekis nustos 
didėti ne vėliau kaip 2020 m. 2007 m. kovo 
8–9 d. susitikime Europos Vadovų Taryba 
tvirtai įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetamą kiekį Bendrijoje bent 20 % 
(palyginti su 1990 m. lygmeniu) arba 30 %, 
jei kitos išsivysčiusios šalys įsipareigos 
panašiai sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
o ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo pagal savo galimybes.

(1) Jungtinių Tautų Bendrąja klimato 
kaitos konvencija, kuri Europos bendrijos 
vardu patvirtinta 1993 m. gruodžio 15 d. 
Tarybos sprendimu 94/69/EB dėl Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos sudarymo10, siekiama 
stabilizuoti tokį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų koncentracijos lygį 
atmosferoje, kad klimato sistema būtų 
apsaugota nuo pavojingo antropogeninio 
poveikio. Norint pasiekti šį tikslą būtina 
užtikrinti, kad metinė vidutinė žemės 
paviršiaus temperatūra nepakiltų daugiau 
kaip 2 laipsnius C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (TKKK) ketvirtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamų kiekis nustos 
didėti ne vėliau kaip 2020 m. 2007 m. kovo 
8–9 d. susitikime Europos Vadovų Taryba 
tvirtai įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetamą kiekį Bendrijoje bent 20 % 
(palyginti su 1990 m. lygmeniu) arba 30 %, 
jei kitos išsivysčiusios šalys įsipareigos 
panašiai sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
o ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo pagal savo galimybes. 2010 m. 
kovo 15 d. susitikime Europos Sąjungos 
Aplinkos taryba dar kartą patvirtino, kad 
remia ES tikslą iki 2050 m. išmetamų 
teršalų kiekį sumažinti 80–95 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu teisės akte nurodyti platesnį ES klimato tikslų kontekstą. Nurodomas 2009 m. kovo 21 
d. Europos Vadovų Tarybos posėdis, kuriame pritarta šiems tikslams.

Pakeitimas 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Todėl transporto sektoriaus 
išskiriamo anglies dioksido kiekio 
mažinimas yra prioritetinė sritis ir jis 
turėtų būti tęsiamas, kad būtų pasiektas 
ES tikslas iki 2050 m. išmetamų teršalų 
kiekį sumažinti 80–95 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu.

Or. en

Pakeitimas 19
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kelių eismo augimas ir dėl to 
didėjantys pavojai bei nepatogumai 
visoms valstybėms narėms kelia rimtų 
kelių saugumo ir aplinkosaugos 
problemų.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų plačiau apibrėžti bendrą didėjančio kelių transporto poveikį. Kelių transportas daro 
įvairaus pobūdžio neigiamą poveikį visuomenei, įskaitant avarijas ir kitas išlaidas sveikatai, 
kurių priežastis – oro tarša ir triukšmas, taip pat jis daro neigiamą įtaką klimatui, nes 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, o susidarančios transporto spūstys taip pat 
neigiamai veikia aplinką.
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Pakeitimas 20
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kelių eismo augimas ir dėl to 
didėjantys pavojai bei nepatogumai 
visoms valstybėms narėms kelia rimtų 
kelių saugumo, aplinkos ir klimato kaitos 
problemų.

Or. de

Pagrindimas

Naudojant greičio ribojimo įtaisus galima ekonomišku būdu sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir 
tuo pačiu metu pagerinti Europos kelių saugumą.  Įrengti greičio ribotuvus naujose
lengvosiose komercinėse transporto priemonėse beveik nieko nekainuoja. Didžiojoje 
Britanijoje atliktas tyrimas rodo, kad nuo 1993 m. iki 2005 m.  lengvųjų komercinių 
transporto priemonių, kuriose buvo įrengti greičio ribotuvai, eismo įvykių skaičius sumažėjo 
26 proc.

Pakeitimas 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Siekiant pagerinti Europos 
automobilių pramonės konkurencingumą, 
vietoje draudimų, kuriuos pažeidus 
skiriamos baudžiamosios sankcijos, 
pirmenybė turėtų būti teikiama skatinimo 
programoms, kaip, pvz. ekologinių 
naujovių įskaitymas ir papildomų kreditų 
suteikimas. 

Or. de
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Pagrindimas

Daugumą klientų sudaro verslo vartotojai ir jiems priimant sprendimą dėl transporto 
priemonės pirkimo kuro sunaudojimas yra labai svarbus faktorius.

Pakeitimas 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šiuose komunikatuose pasiūlyta 
Bendrijos tikslo – t. y. kad iki 2012 m. 
nauji Bendrijoje registruojami keleiviniai 
automobiliai vidutiniškai išmestų 
120 g CO2/km – siekti integruotai: 
nustatyti, kad visuose naujuose 
automobiliuose 130 g CO2/km norma būtų 
tobulinant transporto priemonės variklio 
technologiją, o dar 10 g CO2/km arba jo 
ekvivalentu, jeigu tai būtina dėl techninių 
priežasčių, išmetimas būtų sumažintas 
taikant kitas technologijos naujoves, 
įskaitant lengvųjų komercinių transporto 
priemonių degalų naudojimo efektyvumo
didinimą.

(5) Šiuose komunikatuose pasiūlyta 
Bendrijos tikslo – t. y. kad iki 2012 m. 
nauji Bendrijoje registruojami keleiviniai 
automobiliai vidutiniškai išmestų 
120 g CO2/km – siekti integruotai: 
nustatyti, kad visuose naujuose 
automobiliuose 130 g CO2/km norma būtų 
tobulinant transporto priemonės variklio 
technologiją, o dar 10 g CO2/km arba jo 
ekvivalentu, jeigu tai būtina dėl techninių 
priežasčių, išmetimas būtų sumažintas 
taikant kitas technologijos naujoves, 
įskaitant degalų naudojimo efektyvumo
didinimo priemones, kurios turėtų būti 
montuojamos ir kitų tipų transporto 
priemonėse, įskaitant lengvąsias 
komercines transporto priemones.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta EP ir ET Reglamento 661/2009 16 konstatuojamojoje dalyje dėl bendrosios 
variklių transporto priemonių saugos, Europos Komisija turėtų įvertinti galimybę išplėsti 
reikalavimą privaloma tvarka įdiegti kai kurias esamas pažangias technologijas kitų 
kategorijų transporto priemonėse, įskaitant lengvąsias komercines transporto priemones.
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Pakeitimas 23
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Reklamuojant transporto priemones, 
kurias reglamentuoja šie teisės aktai, ir 
pateikiant informaciją apie jų technines 
charakteristikas, energijos sunaudojimą 
arba kainą, galutiniams vartotojams taip 
pat reikia pateikti būtiną transporto 
priemonės energinio naudingumo 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad vartotojai, ypač MVĮ, gautų energinio naudingumo informaciją apie lengvąją 
komercinę transporto priemonę, kurią jie ketina įsigyti. Ši formuluotė grindžiama peržiūrėtos 
Energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvos tekstu pridedant technines charakteristikas, 
kurios dažnai naudojamos lengvųjų komercinių transporto priemonių reklamoje.

Pakeitimas 24
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pripažįstama, kad ankstyvųjų labai 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų kartų moksliniai 
tyrimai bei plėtra ir pirmųjų modelių, 
kurie turėtų būti pateikti rinkai priėmus šį 
reglamentą, gamyba reikalauja labai 
didelių sąnaudų, todėl šiuo reglamentu 
siekiama laikinai, pirminiuose 
komercializacijos etapuose, paskatinti ir 
paspartinti itin mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų diegimą 
Bendrijos rinkoje.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Neseniai atliktas tyrimas rodo, kad galiausiai dėl papildomų kreditų suvartojamas didesnis 
naftos kiekis, nei jos sutaupoma, kadangi ekonominės transporto priemonės neteko prasmės 
dėl ypač didelės energetinės vertės transporto priemonių. Tai duoda priešingus rezultatus ir 
nesutaupoma kuro ir nesumažinamas išlakų kiekis.

Pakeitimas 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pripažįstama, kad ankstyvųjų labai 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų kartų moksliniai 
tyrimai bei plėtra ir pirmųjų modelių, 
kurie turėtų būti pateikti rinkai priėmus šį 
reglamentą, gamyba reikalauja labai 
didelių sąnaudų, todėl šiuo reglamentu 
siekiama laikinai, pirminiuose 
komercializacijos etapuose, paskatinti ir 
paspartinti itin mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų diegimą 
Bendrijos rinkoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Siekiant lengvųjų komercinių 
transporto priemonių pirkėjams suteikti 
informaciją, būtiną sprendimų dėl 
pirkimo priėmimui, gamintojai 
potencialiems pirkėjams turėtų suteikti 
informaciją apie šių transporto priemonių 



AM\817369LT.doc 9/82 PE442.811v01-00

LT

išmetamą CO2 kiekį ir degalų sąnaudas. 

Or. de

Pagrindimas

Daugumą klientų sudaro verslo vartotojai ir jiems priimant sprendimą dėl transporto 
priemonės pirkimo kuro sunaudojimas yra labai svarbus faktorius.

Pakeitimas 27
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/94/EB yra susijusi su vartotojų 
galimybėmis gauti informaciją apie 
degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų 
kiekį parduodant naujus keleivinius 
automobilius. Komisija rengiasi neužilgo 
pateikti pasiūlymų dėl šio teisės akto 
atnaujinimo ir turėtų būti sukurta 
nuostata, kuria išplečiami reikalavimai, 
kad panaši informacija būtų suteikiama 
apie furgonus ir lengvąsias komercines 
transporto priemones.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu vartotojams ir verslo naudotojams suteikti informaciją apie transporto 
priemonių, kurias jie gali nusipirkti, degalų taupymą ir išmetamų CO2 dujų kiekį .  
Komercinių transporto priemonių gamintojus reikėtų skatinti konkuruoti pagal šiuos 
kriterijus.

Pakeitimas 28
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant 
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti pereinamąjį laikotarpį, šis 
reikalavimas turėtų būti taikomas įvedant 
175 g CO2/km išmetamų teršalų normą 
nuo 2012 m. ir 160 g CO2/km normą nuo 
2015 m.

Or. de

Pagrindimas

Dabartiniai gamintojų modeliai rodo, kad lengvosios komercinės transporto priemonės jau 
beveik gali pasiekti 175 g CO2/km tikslą. taigi gamintojai galės iki 2012 m. pasiekti 175 g 
CO2/km vidutinį išmetamų teršalų kiekį, o iki 2015 m. – 160 g CO2/km.

Pakeitimas 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
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transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant 
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant 
2018 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 4 straipsnio pakeitimu. Reikėtų nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį ir 
ilgesnį reikalavimo įvedimo periodą, kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių 
sukūrimo ir pagaminimo ciklas ilgesnis negu keleivinių automobilių.

Pakeitimas 30
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
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išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant 
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant 
2018 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 4 straipsnio pakeitimu. Reikėtų nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį ir 
ilgesnį reikalavimo įvedimo periodą, kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių 
sukūrimo ir pagaminimo ciklas ilgesnis negu keleivinių automobilių.

Pakeitimas 31
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant 
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant 
2018 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 4 straipsnio pakeitimu. Reikėtų nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį ir 
ilgesnį reikalavimo įvedimo periodą, kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių 
sukūrimo ir pagaminimo ciklas ilgesnis negu keleivinių automobilių.

Pakeitimas 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant 
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2013 m. ir baigiant 
2015 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti reglamentą su automobilių ir išmetamo CO2 reglamentu, 
įsigaliosiančiu 2015 m.
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Pakeitimas 33
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant 
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant 
2018 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 4 straipsnio pakeitimu. Reikėtų nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį ir 
ilgesnį reikalavimo įvedimo periodą, kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių 
sukūrimo ir pagaminimo ciklas ilgesnis negu keleivinių automobilių.

Pakeitimas 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
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jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant 
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei.
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant 
2017 m.

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos.

Pakeitimas 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti, kad mažiems ir tam 
tikrą rinkos nišą užpildantiems 
gamintojams nustatytos normos tinkamai 
atitiktų tokių gamintojų ypatybes ir kad jos 
būtų suderinamos su gamintojų 
galimybėmis mažinti išmetamus teršalus, 
turėtų būti nustatomos pakaitinės išmetamų 
teršalų mažinimo normos, kurias nustatant 
atsižvelgiama į atitinkamo gamintojo 
transporto priemonių technologinį 

(14) Siekiant užtikrinti, kad mažiems ir tam 
tikrą rinkos nišą užpildantiems 
gamintojams nustatytos normos tinkamai 
atitiktų tokių gamintojų ypatybes ir kad jos 
būtų suderinamos su gamintojų 
galimybėmis mažinti išmetamus teršalus, 
turėtų būti nustatomos pakaitinės išmetamų 
teršalų mažinimo normos, kurias nustatant 
atsižvelgiama į atitinkamo gamintojo 
transporto priemonių technologinį 
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potencialą mažinti jų savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį ir derančias su atitinkamų rinkos 
segmentų specifika. Šią nukrypti 
leidžiančią nuostatą reikėtų peržiūrėti 
atliekant savitųjų teršalų išmetimo normų, 
pateikiamų I priede peržiūrą, kuri turėtų 
būti baigta ne vėliau kaip 2013 m.
pradžioje.

potencialą mažinti jų savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį ir derančias su atitinkamų rinkos 
segmentų specifika. Šią nukrypti 
leidžiančią nuostatą reikėtų peržiūrėti 
atliekant savitųjų teršalų išmetimo normų, 
pateikiamų I priede peržiūrą, kuri turėtų 
būti baigta ne vėliau kaip 2014 m. 
pradžioje.

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos. Analogiškai, reikėtų atlikti savitųjų teršalų 
išmetimo normų, pateikiamų I priede peržiūrą, kuri turėtų būti baigta ne vėliau kaip 2014 m. 
pradžioje. 

Pakeitimas 36
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamą CO2 kiekį buvo nustatytas 
integruotas principas, kuriuo siekiama iki 
2012 m. įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta ilgesnės 
trukmės didesnio išmetamų teršalų 
mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 

Išbraukta.
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išmetamo savitojo CO2 kiekio tikslas 
2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo išlaidos 
yra didesnės nei keleivinių automobilių, o taip pat atsižvelgiant į ilgesnį jų sukūrimo ir 
gamybos laikotarpį, nėra realu iki 2020 m. pasiekti 135 g/km ilgalaikį tikslą. Dėl to 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR ir nebeliktų tam tikrų transporto 
priemonių klasių (pvz., III klasės). Komisijos iniciatyva atliktas pirmasis tyrimas parodė, kad 
160 g/km tikslas – ambicingas, tačiau pagrįstas CO2 mažinimo tikslas.

Pakeitimas 37
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamą CO2 kiekį buvo nustatytas 
integruotas principas, kuriuo siekiama iki 
2012 m. įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta ilgesnės 
trukmės didesnio išmetamų teršalų 
mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamo savitojo CO2 kiekio tikslas 
2020 m.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Tačiau kadangi lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo išlaidos yra didesnės nei keleivinių automobilių, o 
taip pat atsižvelgiant į ilgesnį jų sukūrimo ir gamybos laikotarpį, nėra realu per siūlomą 
laikotarpį pasiekti 13 g/km ilgalaikį tikslą. Dėl tokio tikslo mažmeninė kaina padidėtų 
daugiau kaip 5 000 EUR ir nebeliktų tam tikrų transporto priemonių klasių (pvz., III klasės).
Komisijos (Aplinkos GD) iniciatyva atliktas pirmasis poveikio tyrimas rodo, kad 160 g/km 
tikslas – ambicingas, tačiau pagrįstas CO2 mažinimo tikslas (dėl kurio vidutinė mažmeninė 
kaina padidėtų 3800 EUR vienai transporto priemonei).

Pakeitimas 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamą 
CO2 kiekį buvo nustatytas integruotas 
principas, kuriuo siekiama iki 2012 m. 
įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta ilgesnės 
trukmės didesnio išmetamų teršalų 
mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
savitojo CO2 kiekio tikslas 2020 m.

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamą 
CO2 kiekį buvo nustatytas integruotas 
principas, kuriuo siekiama iki 2012 m. 
įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta ilgesnės 
trukmės didesnio išmetamų teršalų 
mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatyti ilgalaikiai 2020 m. ir 
2025 m. lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamo savitojo CO2 kiekio
tikslai.

Or. de
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Pagrindimas

Turėtų būti nustatyti du ilgalaikiai tikslai, atitinkamai 2020 ir 2025 m. Taip gamintojams būtų 
sukuriamas planavimo saugumas ir palaipsniui būtų mažinamas lengvųjų komercinių 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis.

Pakeitimas 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamą CO2 kiekį buvo nustatytas 
integruotas principas, kuriuo siekiama iki 
2012 m. įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta 
ilgesnės trukmės didesnio išmetamų 
teršalų mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamo savitojo CO2 kiekio tikslas 
2020 m.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo išlaidos 
yra didesnės nei keleivinių automobilių, o taip pat atsižvelgiant į ilgesnį jų sukūrimo ir 
gamybos laikotarpį, nėra realu iki 2020 m. pasiekti 135 g/km ilgalaikį tikslą. Dėl to 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR ir nebeliktų tam tikrų transporto 
priemonių klasių (pvz., III klasės). Komisijos iniciatyva atliktas pirmasis tyrimas parodė, kad 
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160 g/km tikslas – ambicingas, tačiau pagrįstas CO2 mažinimo tikslas.

Pakeitimas 40
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Siekiant optimizuoti ambicingų 
motorinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio mažinimo tikslų poveikį, 
vartotojams turi būti užtikrinama 
galimybė gauti tikslią informaciją apie 
normaliai naudojamos transporto 
priemonės pavyzdinius išmetamųjų 
teršalų kiekį ir degalų sąnaudas. Todėl 
Komisija turėtų ištirti, ar pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį atliekamų degalų 
suvartojimo bandymų kriterijai gali būti 
peržiūrėti, kad išmatuotas transporto 
priemonės suvartojamų degalų kiekis 
teisingai atspindėtų normalios 
eksploatacijos metu suvartojamą degalų 
kiekį.

Or. en

Pakeitimas 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
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normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d.
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2015 m. sausio 1 d.
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos. Mokesčiai už viršytą taršos normą taip pat 
turėtų būti renkami tik nuo 2015 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 42
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d.
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2012 m. sausio 1 d.
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
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būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento įsigaliojimo datą reikėtų atkelti iki 2012 m., kaip siūlė Komisija ir Taryba 
2007 m.

Pakeitimas 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d.
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2013 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti reglamentą su automobilių ir išmetamo CO2 reglamentu, 
įsigaliosiančiu 2015 m.
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Pakeitimas 44
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d.
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2015 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms siūlomos, o keleiviniams automobiliams taikomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pakenktų šiam pramonės sektoriui ir keltų 
pavojų konkurencingumui ir gyvybingumui. Nuobaudos, kokios siūlomos šiuo metu, būtų 480 
EUR už toną 2015 m., o jei jos būtų nustatomos pagal kituose sektoriuose, kuriems taikoma 
ES apyvartinių taršos leidimų sistema, taikomus tarifus, jos svyruotų apie 15 EUR/t,
pakartotinės nuobaudos (už reikalavimų nevykdymą) siektų 100 EUR už toną; o pagal 
ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t kaina (CO2 išorinės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 45
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d.
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją 
Reglamente (EB) Nr. 443/2009. Sumos, 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d.
Mokesčio lygis turėtų atspindėti 
investicijų, skirtų laikytis atskirų I priede 
nustatytų išmetamo CO2 kiekio 
sumažinimo normų, ribines išlaidas, kad
gamintojai būtų ekonomiškai suinteresuoti 
laikytis normų. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Mokestis už viršytą taršos normą turi atspindėti investicijų ribines išlaidas. JK Transporto 
departamento užsakytas tyrimas rodo, kad siūloma bausmių sistema reikštų, kad gamintojai 
viršytų savo normą keliais gramais, nes ekonomiškai jiems būtų naudingiau mokėti baidą, o 
ne investuoti į išmetamųjų teršalų sumažinimą, būtiną, kad būtų visiškai laikomasi normos.

Pakeitimas 46
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d.

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2015 m. sausio 1 d. 
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Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją 
Reglamente (EB) Nr. 443/2009. Sumos, 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

Sumos, surenkamos iš mokesčių už viršytą 
taršos normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pakenktų šiam pramonės sektoriui ir keltų 
pavojų konkurencingumui ir gyvybingumui. Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą 
išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos 
taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt papildomą 100 EUR/t baudą, jei 
nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 
EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 47
Peter Van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Valstybės narės patrauklių kainų 
skatinimo priemonėmis, pvz., palankiomis 
mokesčių sąlygomis, turėtų toliau 
tinkamai skatinti lengvųjų elektrinių
komercinių transporto priemonių, kurios 
jau yra sukurtos ir kurios atitinka šiame 
reglamente nustatytas išmetamų teršalų 
kiekio normas, gamybą ir naudojimą.  

Or. nl

Pagrindimas

Lengvosios komercinės transporto priemonės jau kuriamos Europoje ir jos nesunkiai atitinka 
šiame reglamente nustatytas išmetamų teršalų kiekio normas. Jeigu valstybės narės tinkamai 
skatintų tokių komercinių transporto priemonių kūrimą ir naudojimą, galima būtų lengviau 
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pasiekti šiame reglamente nustatytus aplinkos apsaugos tikslus. Todėl reikėtų paraginti 
valstybes nares suteikti pakankamai lėšų sukurti tokioms patrauklių kainų skatinimo 
priemonėms.

Pakeitimas 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Greičio ribotuvų įrengimas 
paskatins gamintojus kurti transporto 
priemonių variklius, kurie labiau atitinka 
jų paskirtį, sumažinant degalų sąnaudas 
ir verslo išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

2001–2007 m. automobilinių furgonų ir lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų 
naudojimo efektyvumas sumažėjo, taigi verslo vartotojų veiklos išlaidos išaugo.  Norint 
pasiekti ES2020 m. geresnio verslo konkurencingumo tikslų būtina sumažinti nereikalingas 
transporto išlaidas.  Į verslui skirtas transporto priemones statomi varikliai turi būti skirti 
tam tikslui, ne per daug sudėtingi, kad būtų galima išvystyti didelį greitį greitkeliuose.

Pakeitimas 49
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Greičio ribotuvų įrengimas ir 
naudojimas N3 kategorijai 
priklausančiose transporto priemonėse 
buvo labai naudingas ir veiksmingas; 
taigi, šie įrenginiai taip pat turėtų būti 
naudojama N1 kategorijai
priklausančiose transporto priemonėse.

Or. de
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Pakeitimas 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Greičio ribotuvų naudingas poveikis 
aplinkosaugai, energijos naudojimui, 
variklio bei padangų amortizacijai ir kelių 
saugumui padės lengviau pasiekti šio 
reglamento keliamus tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Pažangūs greičio ribotuvai turės tiesioginės ir netiesioginės įtakos kuro suvartojimui.
Tiesioginė įtaka yra ta, kad lėčiau važiuojant sunaudojama mažiau kuro. Netiesioginė įtaka 
yra ta, kad nustačius maksimalų greitį galima preciziškai optimizuoti įrangą ir sureguliuoti ją 
konkrečiam greičiui ir taip dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Išmetamo CO2 kiekis 
labai padidėja judraus eismo sąlygomis (dažnai stabdant ir pajudant iš vietos), taip pat 
važiuojant didesniu nei 120 km/val greičiu. Naudojant pažangų greičio ribotuvą galima 
maksimaliai apie 15 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį.

Pakeitimas 51
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Greičio ribotuvų naudingas poveikis 
aplinkosaugai, energijos imlumui, 
mažesnei variklio bei padangų 
amortizacijai, triukšmo keliamų 
nepatogumų mažinimui ir geresniam 
kelių saugumui padidės, jei tokie 
prietaisai bus visuotinai naudojami.

Or. en
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Pagrindimas

Didelis greitis visoje Europoje yra svarbus faktorius, dėl kurio įvyksta avarijų, kuriose žūsta 
žmonių. Siekis išvystyti didesnį greitį kelių transporto sektoriuje lėmė ne tik didesnę paklausą, 
bet ir didesnį kuro suvartojimą bei išmetamo CO2 kiekį, triukšmą ir sumažėjusį saugumą.
Greičio ribotuvai turėtų teigiamos įtakos aplinkos apsaugos, ekonominiu ir saugumo 
aspektais.

Pakeitimas 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio
greičio vyksta tam tikra konkurencija, 
todėl gali būti pradėtos naudoti pernelyg 
aukštos pavaros, dėl kurių važiuojant 
lėčiau kuras naudojamas neefektyviai.
Todėl tikslinga išnagrinėti, ar į Direktyvos 
92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir 
naudojimo kai kurių kategorijų transporto 
priemonėse Bendrijoje taikymo sritį
įmanoma įtraukti lengvąsias komercines 
transporto priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

(24) Transporto priemonių važiavimo 
greitis yra vienas iš faktorių, lemiančių jų 
suvartojamų degalų kiekį ir išmetamą CO2
kiekį. Laikantis principo, pagal kurį 
mažinant išmetamą CO2 kiekį labai turėtų 
būti naudojamasi ekonominėmis 
skatinimo priemonėmis ir mažiau 
draudimais, skatinant Europos Sąjungoje 
kurti mažiau degalų suvartojantį lengvųjų 
komercinių transporto priemonių parką, 
galėtų būti prisidedama savanoriška 
sistema, pagal kurią už greičio ribotuvų 
įrengimą gamintojams būtų suteikiami 
tam tikri kreditai už sumažintą išmetamo 
CO2 kiekį. Tačiau pirmiausia reikėtų imtis 
skubių priemonių moksliškai ištirti, ar
įrengiant greičio ribotuvus galima žymiai 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir jei taip, 
ar įmanoma išplėsti Direktyvos 92/6/EEB 
dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo 
kai kurių kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį taikant 
savanorišką premijų sistemą, siekiant į ją
įtraukti lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

Or. de
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Pagrindimas

Greičio ribotuvai turėtų būti įrengiami tik savanoriškai ir naudojant skatinimo sistemą, ir tik 
su sąlyga, kad būtų moksliškai įrodyta, kad greičio ribotuvais galima būtų žymiai sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį.

Pakeitimas 53
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išnagrinėti, ar į Direktyvos 92/6/EEB dėl 
greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai 
kurių kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį įmanoma įtraukti 
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išplėsti Direktyvos 92/6/EEB dėl greičio 
ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių 
kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį siekiant įtraukti 
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

Or. de

Pagrindimas

Greičio ribotuvai jau pradėti naudoti visų kitų kategorijų komercinėse transporto priemonėse.
Šio prietaiso įrengimas nesukelia techninių problemų, o papildomos sąnaudos labai 
nedidelės. Šiuo pakeitimu gamintojams suteikiama paskata gaminti mažesnius ir 
veiksmingesnius variklius, išmetančius mažiau CO2.
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Pakeitimas 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išnagrinėti, ar į Direktyvos 92/6/EEB dėl 
greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai 
kurių kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį įmanoma įtraukti
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išplėsti Direktyvos 92/6/EEB dėl greičio 
ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių 
kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį įtraukiant
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 55
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g 
CO2/km nuo 2012 m. ir 160 g CO2/km nuo 
2015 m., ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
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naujoviškas technologijas. įgyvendinimo priemones.

Or. de

Pagrindimas

Dabartiniai gamintojų modeliai rodo, kad lengvosios komercinės transporto priemonės jau 
beveik gali pasiekti 175 g CO2/km tikslą. taigi gamintojai galės iki 2012 m. pasiekti 175 g 
CO2/km vidutinį išmetamų teršalų kiekį, o iki 2015 m. – 160 g CO2/km.

Pakeitimas 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 160 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Norint iki 2020 m. pasiekti ES masto tikslus, būtina pagerinti automobilinių furgonų ir 
lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų naudojimo efektyvumą, siekiant sumažinti 
verslo išlaidas transportui.  Priemonės, skirtos pagerinti degalų naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį iš esmės yra tos pačios.  Transporto priemonių gamintojai 
viešai tvirtina, kad Komisijos nustatytas 2016 m. tikslas yra „didelis iššūkis“, tačiau už 
uždarų durų sutinka, kad jis galėtų būti kur kas ambicingesnis.



PE442.811v01-00 32/82 AM\817369LT.doc

LT

Pakeitimas 57
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 160 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente turėtų būti nustatyta 160 g CO2/km norma vietoje 175 g CO2/km, kad būtų 
skatinamas greitesnis transporto efektyvumo padidėjimas ir išmetamo CO2 kiekio 
sumažinimas. Šią normą 2015 metams pasiūlė Europos Komisija kaip dalį lengvųjų 
automobilių išmetamo CO2 kiekio sumažinimo strategijos. Pokyčiai keleivinių automobilių 
sektoriuje rodo, kad šį kiekį įmanoma sumažinti 14 proc., lyginant su 2007 m. lygiais, 
atsižvelgiant į tai, kad daugelis didžiausių lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojų taip pat gamina keleivinius automobilius.

Pakeitimas 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
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reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant
naujoviškas technologijas.

reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 160 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Pakeitimas 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 165 g 
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau priartėti prie išmetamo CO2 kiekio sumažinimo neigiamų sąnaudų, 
2014 m. reikėtų nustatyti 165 g CO2/km normą.

Pakeitimas 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis reglamentas yra dalis papildomų 
priemonių, nurodomų Sąjungos 
integruotame principe.

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas tęsia Komisijos reguliavimo procesą, kuris pradėtas 2007 m. ir kuriuo 
siekiama spręsti kelių transporto priemonių poveikio klimato kaitai klausimą. Juo 
sprendžiamas vienas iš technologinių patobulinimų, nurodytų Komisijos komunikate 
COM(2007) 19 galutinis.

Pakeitimas 61
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 4 dalį nuo 2020 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
160g/km.

Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 5 dalį nuo 2025 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
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priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 145g/km.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Tačiau kadangi lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo išlaidos yra didesnės nei keleivinių automobilių, o 
taip pat atsižvelgiant į ilgesnį jų sukūrimo ir gamybos laikotarpį, nėra realu per siūlomą 
laikotarpį pasiekti 13 g/km ilgalaikį tikslą. Dėl tokio tikslo mažmeninė kaina padidėtų 
daugiau kaip 5 000 EUR ir nebeliktų tam tikrų transporto priemonių klasių (pvz., III klasės).
Komisijos (Aplinkos GD) iniciatyva atliktas pirmasis poveikio tyrimas rodo, kad 160 g/km 
tikslas – ambicingas, tačiau pagrįstas CO2 mažinimo tikslas (dėl kurio vidutinė mažmeninė 
kaina padidėtų 3800 EUR vienai transporto priemonei).

Pakeitimas 62
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 4 dalį nuo 2020 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
160 g/km.

Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 5 dalį nuo 2025 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 145g/km.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo išlaidos 
yra didesnės nei keleivinių automobilių, o taip pat atsižvelgiant į ilgesnį jų sukūrimo ir 
gamybos laikotarpį, nėra realu iki 2020 m. pasiekti 135 g/km ilgalaikį tikslą. Dėl to 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR ir nebeliktų tam tikrų transporto 
priemonių klasių (pvz., III klasės). Komisijos iniciatyva atliktas pirmasis tyrimas parodė, kad 
160 g/km tikslas – ambicingas, tačiau pagrįstas CO2 mažinimo tikslas.
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Pakeitimas 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 4 dalį nuo 2020 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
160g/km.

Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 5 dalį nuo 2025 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 145g/km.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo išlaidos 
yra didesnės nei keleivinių automobilių, o taip pat atsižvelgiant į ilgesnį jų sukūrimo ir 
gamybos laikotarpį, nėra realu iki 2020 m. pasiekti 135 g/km ilgalaikį tikslą. Dėl to 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR ir nebeliktų tam tikrų transporto 
priemonių klasių (pvz., III klasės). Komisijos iniciatyva atliktas pirmasis tyrimas parodė, kad 
160 g/km tikslas – ambicingas, tačiau pagrįstas CO2 mažinimo tikslas.

Pakeitimas 64
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 4 dalį nuo 2020 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
160g/km.
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Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 5 dalį nuo 2025 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 145g/km.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Tačiau siūlomą ilgalaikę 135 g/km normą 2020 m. yra 
nerealu įgyvendinti per numatytą laiką, nes kasmet reikėtų sumažinti išmetamo CO2 kiekį 
daug daugiau negu juos reikės sumažinti keleiviniams automobiliams, nors lengvosioms 
komercinėms transporto priemonėms, palyginti su keleiviniais automobiliais, sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį kainuoja brangiau (mažmeninė kaina išaugo daugiau kaip 5 000 tūkst. 
eurų) ir jų sukūrimo bei gamybos ciklai yra ilgesni. 135 g/km norma iki 2020 m. reikštų tam 
tikrų  transporto priemonių klasių išnykimą (pvz., III klasės). Be to, CO2 sumažinimo 
galimybės mažesnėms lengvosioms transporto priemonėms nei automobiliams (dyzelinių 
automobilių dalis sudaro daugiau kaip 90 proc., aerodinaminis tobulinimas apribotas ir t.t.)
Remiantis pirmuoju, Komisijos atliktu (ENV GD), poveikio vertinimu: nustatyta 160g/km 
tikslo riba – ambicingas CO2 mažinimo tikslas (techninės galimybės; nustačius 160 g/km 
normą, vidutinė transporto priemonės pardavimo kaina padidėtų 3800 eurų.

Pakeitimas 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 160 
g/km, jeigu Komisija, atlikdama 
persvarstymą pagal 12 straipsnio 4 dalį, 
patvirtino šio tikslo įgyvendinamumą.

Or. de

Pagrindimas

Two long-term targets should be set, for 2020 and 2025 respectively, in order to create 
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transitional periods for manufacturers and to permit the continuous implementation of 
innovative and fuel-saving technologies, the gradual reduction of light vehicles' CO2 
emissions and long-term planning security. Before the new targets are finally set, they should 
be checked for feasibility.

Pakeitimas 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiuo reglamentu nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų lengvųjų komercinių 
Bendrijoje registruojamų transporto 
priemonių išmetamas vidutinis CO2 kiekis 
yra 125 g/km, ir kad ši norma turi būti 
pasiekta patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Techniškai ir ekonomiškai įmanoma pasiekti 125 g/km normą 2020 m., ir dėl to vartotojai 
sutaupytų degalų.

Pakeitimas 67
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiuo reglamentu nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų lengvųjų komercinių 
Bendrijoje registruojamų transporto 
priemonių išmetamas vidutinis CO2 kiekis 
yra 125 g/km, ir kad ši norma turi būti 
pasiekta patobulinus transporto 
priemonių technologiją, kaip matuojama 
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pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones.

Or. de

Pagrindimas

Lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kaip ir keleivinėms transporto 
priemonėms, taip pat reiktų nustatyti panašius ambicingus mažinimo tikslus. 125 g CO2/kg 
norma sudaro maždaug 38 proc. sumažinimo ir todėl atitinka keleivinių transporto priemonių 
normai (apie 40 proc.).

Pakeitimas 68
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
parko vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
160 g/km, jeigu pagal 12 straipsnio 4 dalį 
patvirtintas šios normos 
įgyvendinamumas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl ilgesnio vystymosi ir gamybos ciklų lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
yra ilgesnis metinis CO2 mažinimas ir didesnės jo mažinimo išlaidos nei keleivinėms 
transporto priemonėms, todėl 135g CO2/km norma yra per didelė ir neįgyvendinama per 
nustatytą laikotarpį. Be to, svarbu, kad ši norma būtų nustatyta 2014 metais, vadovaujantis 
išsamiu poveikio vertinimu.

Pakeitimas 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 150 
g/km.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi išmetamo CO2 kiekio mažinimo lengvosiose komercinėse transporto priemonėse 
išlaidos yra didesnės nei įprastiniuose automobiliuose, o taip pat atsižvelgiant į didesnės 
trukmės sukūrimo ir gamybos laikotarpį, 135 g/km tikslo nėra realu pasiekti per nurodytą 
laikotarpį. 150g CO2/km norma yra ambicingas, tačiau įgyvendinamas tikslas.

Pakeitimas 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 125 
g/km.

Or. en

Pagrindimas

Norint iki 2020 metų pasiekti ES masto tikslus, būtina pagerinti automobilinių furgonų ir 
lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų naudojimo efektyvumą, siekiant sumažinti 
verslo išlaidas transportui.    priemonės, skirtos pagerinti degalų naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį iš esmės yra tos pačios.  Automobilių gamintojai siekė, kad 
nebūtų patvirtinti ryžtingi degalų naudojimo efektyvumo (CO2 mažinimo) standartai, nors jau 
dabar yra viršyti 2009 m. teisės aktų lūkesčiai.  Pramonė, nustačius žymaus pagerinimo 
tikslus ir 10 metų jų įgyvendinimo laikotarpį, turi teigiamai ir novatoriškai sureaguoti į tai.
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Pakeitimas 71
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 125 
g/km.

Or. en

Pagrindimas

 125 g CO2/kg norma, ją palyginus su 2007 m. lygiu, reikštų išmetamo CO2 kiekio 
sumažinimą 38 proc. Tai suderina lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
taikomus teisės aktus su automobiliams nustatytais mažinimo standartais, kuriems palyginus 
su 2006 m. normomis buvo patvirtintas 40 proc. sumažinimas. Komisijos atliktas poveikio 
vertinimas parodė, kad net neįtraukus baterinių elektrinių furgonų 125 g CO2/km norma yra 
reali.

Pakeitimas 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 125 
g/km.

Or. en

Pagrindimas

Lyginant su dabartinėmis normomis, 125 g CO2/kg norma 2020 m. reikštų išmetamo CO2 
kiekio sumažinimą 38 proc. Tai labiau atitiktų automobilių išmetamų dujų kiekio sumažinimo 
tikslus, t. y. sumažinti išmetamo CO2 kiekį 40 proc. 2020 m. remiantis Komisijos poveikio 
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vertinimu, techniškai įmanoma pasiekti 125 g CO2/kg normą, todėl siunčiamas rimtas 
signalas gamintojams atnaujinti savo autofurgonų parką.

Pakeitimas 73
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2025 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

Or. en

Pagrindimas

g CO2/km norma yra ambicingas ilgalaikis tikslas, kurį šiuo metu techniškai sunku pasiekti.
Pramonei reikia skirti daugiau laiko šiam tikslui pasiekti. Nustatant tikslus reikia turėti 
mintyje tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklai ilgesni nei 
keleivinių automobilių ir kad lengvųjų komercinių transporto priemonių galimybės mažinti 
išmetamo CO2 kiekio normas yra daug mažesnės.

Pakeitimas 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2025 m. naujų Sąjungoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 135 g/km, jeigu Komisija, atlikdama 
persvarstymą pagal 12 straipsnio 4 dalį, 
patvirtino šio tikslo įgyvendinamumą.

Or. de
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Pagrindimas

Būtina nustatyti ilgalaikius tikslus, atitinkamai 2020 m. ir 2025 m., siekiant sukurti 
pereinamuosius laikotarpius, skirtus gamintojams, ir suteikiant galimybę tęsti novatoriškų ir 
degalus tausojančių technologijų įgyvendinimą, palaipsninį lengvųjų transporto priemonių 
CO2 išmetimų mažinimą ir ilgalaikio planavimo saugumą. Prieš nustatant naujas normas, 
būtina atlikti jų galimybių tyrimą.

Pakeitimas 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, siekdamos skatinti 
netaršias transporto priemones, 
raginamos sukurti papildomas priemones, 
ir ypač siekiant diferencijuoti transporto 
priemonių mokesčius ir rinkliavas, 
pagrįstas išmetimų parodymais.

Or. en

Pagrindimas

Techniškai ir ekonomiškai įmanoma pasiekti 125 g/km normą 2020 m., ir dėl to vartotojai 
sutaupytų degalų.

Pakeitimas 76
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pakeitimas 77
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

Taikymo srityje turi būti aiškiai apibrėžta, kad šis reglamentas taikomas N1 kategorijai.

Pakeitimas 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis



AM\817369LT.doc 45/82 PE442.811v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos M2, N1 ir
N2 kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

M2 ir N2 kategorijų transporto priemonės, kurios konkuruoja su N1 kategorija, bet kurioms 
nėra taikomi kiti CO2 išmetimų standartai, turi būti įtrauktos į šio teisės akto taikymo sritį, 
siekiant išvengti papildomų kontrolės spragų. Lengvosios N2 ir M2 kategorijos transporto 
priemonės atsirado iš N1 kategorijos transporto priemonių, bet dėl tam tikrų savybių 
(didesnės masės ar didesnio sėdynių skaičiaus)yra priskiriamos N2 ar M2 kategorijos 
transporto priemonėms.

Pakeitimas 79
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos M2, N1 ir 
N2 kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
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anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

M2 ir N2 transporto priemonėms šiuo metu nėra taikomi CO2 išmetimų standartai. Iškyla 
grėsmė, kad gamintojai padidins sunkesnių N1 kategorijos transporto priemonių masę ir 
priskirs jas N2 kategorijai, siekiant išvengti CO2 standartų taikymo.

Pakeitimas 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos M2, N1 ir 
N2 kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

Į reglamento taikymo sritį reikia įtraukti M2 ir N2 kategorijų transporto priemones siekiant 
išvengti spragų ir paskatų pakeisti N1 kategorijos transporto priemones ar rinkas šių 
kategorijų transporto priemonėmis.
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Pakeitimas 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos M2, N1 ir 
N2 kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

Į šio reglamento taikymo sritį reikia įtraukti M2 ir N2 transporto priemones, siekiant išvengti 
papildomų kontrolės spragų.

Pakeitimas 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė 
neviršija 2 610 kg ir kurioms tipo 
patvirtinimas išplečiamas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 
straipsnio 2 dalį („lengvosios komercinės 
transporto priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį 
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
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anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

Sunkesnių transporto priemonių neįtraukimas gali turėti didelį poveikį CO2 sumažinimo 
pasiekimams.

Pakeitimas 83
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė 
(bendra);

(f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir pabaigtos ar 
sukomplektuotos transporto priemonės
atitikties liudijime pažymėtas kaip 
išmetamo CO2 masė (bendra);

Or. de

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija jau pažymėjo, kad šiame pasiūlyme dėl reglamento 
nurodytas metodas yra netinkamas siekiant nustatyti savitąjį sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekį. Jei transporto priemonės dar turi būti komplektuojamos, 
bazinės transporto priemonės gamintojas neturi įtakos tokių sukomplektuotų transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekiui.

Pakeitimas 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „degalų sąnaudų matavimo įtaisas“–
tai prietaisų skydelyje sumontuotas 
vaizduoklis, kuris nuolat rodo esamą 
degalų naudojimą (l/100 km) ir turi būti 
aiškiai matomas vairuotojui jam 
vairuojant automobilį bei negali būti 
išjungtas;

Or. en

Pagrindimas

Vairuotojams svarbu žinoti, kokios iš tikrųjų yra jų transporto priemonės degalų sąnaudos, 
nes tikrasis suvartojamų degalų kiekis dažnai yra didesnis nei nustatytas ES bandymo ciklo 
metu. Degalų sąnaudas matuojantis prietaisas galėtų suteikti tokią informaciją ir paskatinti 
vairuotojus vairuoti labiau taupant degalus. Europos Komisija šiuo metu rengia reikalavimus 
aprūpinti tokiais prietaisais keleivinius automobilius. Jie taip pat turėtų būti taikomi 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms.

Pakeitimas 85
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) automobilio ratų apibrėžtas jo plotas 
– vidutinio tarpuvėžio pločio ir ratų bazės 
sandauga, nurodyta atitikties liudijime ir 
apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB I priedo 
2.1 ir 2.3 skirsniuose;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti automobilių ratų apibrėžtą jo plotą, kuris nurodytas II priedo, B dalies, 5 
pastraipoje.
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Pakeitimas 86
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „naudingoji apkrova“ – skirtumas 
tarp techniškai leidžiamosios didžiausios 
pakrautos transporto priemonės masės, 
nurodytos atitikties liudijime ir apibrėžtos 
Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.8 
punkte, ir transporto priemonės masės;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti naudingąją apkrovą, kuri nurodyta II priedo, B dalies, 6 pastraipoje. Ši 
apibrėžtis turi sietis su Direktyva 2007/46/EB.

Pakeitimas 87
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Teisėkūros pasiūlymas taikomas ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.
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Pakeitimas 88
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „transporto priemonės padangos 
lietimosi su kelio danga paviršiaus plotas“ 
– tai tarpvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio važiuoklės bazės, kaip 
nurodyta atitikties liudijime ir apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.1 ir 
2.3 skirsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama siekiant suderinti su II priedo B dalies 5 ir 6 pastraipomis.

Pakeitimas 89
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „naudingoji apkrova“ – skirtumas 
tarp techniškai leidžiamosios didžiausios 
pakrautosios transporto priemonės masės 
pagal Direktyvos 2007/46/EB III priedą ir 
transporto priemonės masės.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama siekiant suderinti su II priedo B dalies 5 ir 6 pastraipomis.
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Pakeitimas 90
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gc) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Teisėkūros pasiūlymas taikomas ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.

Pakeitimas 91
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „automobilio ratų apibrėžtas jo 
plotas“ – vidutinio tarpuvėžio pločio ir 
ratų bazės sandauga, nurodyta atitikties 
liudijime ir apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB I priedo 2.1 ir 2.3 
skirsniuose;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti automobilių ratų apibrėžtą jo plotą, kuris nurodytas II priedo, B dalies, 5 
pastraipoje.
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Pakeitimas 92
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „naudingoji apkrova“ – skirtumas 
tarp techniškai leidžiamosios didžiausios 
pakrautos transporto priemonės masės, 
nurodytos atitikties liudijime ir apibrėžtos 
Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.8 
punkte, ir transporto priemonės masės;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti naudingąją apkrovą, kuri nurodyta II priedo, B dalies, 6 pastraipoje. Ši 
apibrėžtis turi sietis su Direktyva 2007/46/EB.

Pakeitimas 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „transporto priemonės padangos 
lietimosi su kelio danga paviršiaus plotas“ 
– tai tarpvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio važiuoklės bazės, kaip 
nurodyta atitikties liudijime ir apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.1 ir 
2.3 skirsniuose.

Or. en

Pakeitimas 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akto pasiūlymas taikomas ir sukomplektuotoms transporto priemonėms, todėl reikia 
pateikti apibrėžtį.

Pakeitimas 95
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sukomplektuotos transporto priemonės 
atveju gamintojas turi nurodyti tik savitąjį 
bazinės transporto priemonės išmetamo 
CO2 kiekį, kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija jau pažymėjo, kad šiame pasiūlyme dėl reglamento 
nurodytas metodas yra netinkamas siekiant nustatyti savitąjį sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekį. Jei transporto priemonės dar turi būti komplektuojamos, 
bazinės transporto priemonės gamintojas neturi įtakos tokių sukomplektuotų transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekiui.

Pakeitimas 96
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2012 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

Or. de

Pagrindimas

Kaip 2007 metais pasiūlė Komisija ir Taryba, šis reglamentas turėjo įsigalioti 2012 metais.
Nėra jokių priežasčių laukti iki 2014 metų. Šį tikslą galima įgyvendinti, panaudojant 
šiandieninę technologiją.

Pakeitimas 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos.

Pakeitimas 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui per antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 99
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2013 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

Or. fr

Pagrindimas

2007 m. Komisija paskelbė 175 g/km tarpinę normą, skirtą iki 2012 m. ir 160 g/km normą iki 
2015 metų. Tai yra pagrįsti tikslai, kuriuos būtina išlaikyti, siekiant jau šiandien pradėti 
novatoriškas pramonės politikos sritis, kurių ES prireiks, norint iki 2020 m.  įgyvendinti 125 
g/km normą.

Pakeitimas 100
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Or. en
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Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 101
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Pakeitimas 102
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 103
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
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kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Or. en

Pakeitimas 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2013 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti reglamentą su automobilių ir išmetamo CO2 reglamentu, 
įsigaliosiančiu 2015 m.

Pakeitimas 105
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais 

Išbraukta.



AM\817369LT.doc 61/82 PE442.811v01-00

LT

Bendrijoje įregistruotų naujų lengvųjų 
komercinių automobilių kiekį:
– 2014 m. – 75 %,
– 2015 m. – 80 %,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %.

Or. de

Pagrindimas

Įsigaliojimas palaipsniui reiškia tik tai, kad reglamentas įsigalios vėliau nei buvo numatyta.
Tai reikštų atvejį, kai gamintojai praktiškai neturėtų imtis jokių priemonių siekdami iki 
2016 m. sumažinti išmetamo CO2 kiekį.

Pakeitimas 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam gamintojui jo savitojo
išmetamo CO2 kiekio norma
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais 
Bendrijoje įregistruotų naujų lengvųjų 
komercinių automobilių kiekį:
– 2014 m. – 75 %,
– 2015 m. – 80 %,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %.

Siekiant įvertinti kiekvieno gamintojo 
veiklą pagal 7 straipsnį 2012 ir 2013 m., 
bus naudojama neprivaloma 175 g 
CO2/km vidutinio naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių
išmetamo CO2 kiekio norma.

Or. en

Pagrindimas

Laipsniškas metodas gali klaidinti piliečius ir prieštarauja geresnės teisėkūros principams.

Pakeitimas 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
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Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai imasi atitinkamų priemonių, 
kad laipsniškai iki 2025 m. lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis būtų 
sumažintas iki 135g CO2/km, siekdami 
nuolat skatinti pažangą ir atsižvelgdami į 
šiuos neprivalomus tikslus:
2019 m. – 165 g CO2/km,
2023 m. – 145 g CO2/km,

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad gamintojai nuolat įgyvendintų pažangias technologijas, kurios leidžia 
taupyti kurą, jie turėtų vadovautis orientaciniais tikslais.

Pakeitimas 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2015 m. – 65%,

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
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2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 110
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 111
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2015 m. – 65%,
2016 m. – 75%,

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
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taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2015 m. – 75%,

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos.

Pakeitimas 113
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2014 m. – 65 %,

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti įgyvendinimo laikotarpį lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, 
kuris būtų panašus į trejų metų laikotarpį, numatytą keleiviniams automobiliams. Lengvųjų 
komercinių transporto priemonių sukūrimo laikotarpis užtrunka maždaug 7 metus, o 
keleivinių automobilių – 5 metus. Lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklas 
yra daugiau nei 10 metų, o keleivinių automobilių – nuo 5 iki 7 metų.
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Pakeitimas 114
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2015 m. – 65 %,

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2016 m. – 75 %,

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
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transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2013 m. – 75 %,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti reglamentą su automobilių ir išmetamo CO2 reglamentu, 
įsigaliosiančiu 2015 m.

Pakeitimas 117
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2015 m. – 65 %,

Or. en

Pakeitimas 118
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, 2015 m. – 75 %,
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Or. en

Pagrindimas

Lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas yra ilgesnis negu 
keleivinių automobilių, todėl reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio taikymo laikotarpį.

Pakeitimas 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 120
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2016 m. – 80 %,

Or. de
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Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos.

Pakeitimas 122
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2015 m. – 75 %,

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti įgyvendinimo laikotarpį lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, 
kuris būtų panašus į trejų metų laikotarpį, numatytą keleiviniams automobiliams. Lengvųjų 
komercinių transporto priemonių sukūrimo laikotarpis užtrunka maždaug 7 metus, o 
keleivinių automobilių – 5 metus. Lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklas 
yra daugiau nei 10 metų, o keleivinių automobilių – nuo 5 iki 7 metų.

Pakeitimas 123
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2016 m. – 75 %,

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
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first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2017 m. – 80 %,

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2014 m. – 80 %,

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti reglamentą su automobilių ir išmetamo CO2 reglamentu, 
įsigaliosiančiu 2015 m.

Pakeitimas 126
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2016 m. – 75 %,

Or. en

Pakeitimas 127
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2017 m. – 80 %,

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.
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Pakeitimas 128
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80 %, 2016 m. – 80 %,

Or. en

Pagrindimas

Lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas yra ilgesnis negu 
keleivinių automobilių, todėl reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio taikymo laikotarpį.

Pakeitimas 129
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2017 m. – 80 %,

Or. en

Pakeitimas 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 131
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2018 m. ir vėliau – 100 %.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 133
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2018 m. ir vėliau – 100 %.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pakeitimas 134
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2018 m. ir vėliau – 100 %.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas 
yra ilgesnis negu keleivinių automobilių, reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio 
taikymo laikotarpį.  Kalbant apie sukomplektuotas transporto priemones, Direktyva 
2007/46/EB dėl patvirtinimo pagrindų bus taikoma visų tipų transporto priemonėms nuo 
2013 m. gegužės 13 d. 2014 metai bus pirmieji kalendoriniai metai, kurių duomenys apie šių 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir masę bus žinomi. Gamintojai gaus šiuos 
duomenis, kad galėtų įvertinti poveikį savo vidutiniam išmetamų teršalų kiekiui antrąjį 
2015 m. pusmetį. Taigi sukomplektuotas transporto priemones reikėtų įtraukti ne anksčiau 
kaip 2016 m.

Pakeitimas 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2015 m. ir vėliau – 100 %.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti reglamentą su automobilių ir išmetamo CO2 reglamentu, 
įsigaliosiančiu 2015 m.

Pakeitimas 136
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2018 m. ir vėliau – 100 %.

Or. en

Pagrindimas

Lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir gamybos ciklas yra ilgesnis negu 
keleivinių automobilių, todėl reikėtų nustatyti ilgesnį terminą ir laipsninio taikymo laikotarpį.

Pakeitimas 137
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2016 m. ir vėliau – 80 %.

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti įgyvendinimo laikotarpį lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, 
kuris būtų panašus į trejų metų laikotarpį, numatytą keleiviniams automobiliams. Lengvųjų 
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komercinių transporto priemonių sukūrimo laikotarpis užtrunka maždaug 7 metus, o 
keleivinių automobilių – 5 metus. Lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklas 
yra daugiau nei 10 metų, o keleivinių automobilių – nuo 5 iki 7 metų.

Pakeitimas 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2017 m. ir vėliau – 100 %.

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos.

Pakeitimas 139
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. 2017 m. – 80 %,

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
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emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 140
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 a įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2017 m. ir vėliau – 100 %.

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti įgyvendinimo laikotarpį lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, 
kuris būtų panašus į trejų metų laikotarpį, numatytą keleiviniams automobiliams. Lengvųjų 
komercinių transporto priemonių sukūrimo laikotarpis užtrunka maždaug 7 metus, o 
keleivinių automobilių – 5 metus. Lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklas 
yra daugiau nei 10 metų, o keleivinių automobilių – nuo 5 iki 7 metų.

Pakeitimas 141
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 a įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2018 m. ir vėliau – 100 %.

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
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emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 142
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 143
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi trūksta duomenų ir galimos duomenų klaidos, iki 2016 m. teisės aktai neturėtų 
apimti sukomplektuotų transporto priemonių.

Pakeitimas 144
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi kreditai Išbraukta.
Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaips 50 g CO2/km, 
skaičiuojama kaip:
– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,
– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,
– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

Or. de

Pagrindimas

Papildomi kreditai neskatina produktyvumo. Jie lemia didesnį išmetamą CO2 kiekį, kadangi 
ekonominės transporto priemonės neteko prasmės dėl ypač didelės energetinės vertės 
transporto priemonių.

Pakeitimas 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Greičio ribotuvai.

Greičio ribotuvai bus pradėti naudoti nuo 
2015 m. ir jais bus siekiama riboti 
maksimalų naujų M2, N1 ir N3 kategorijų 
transporto priemonių greitį iki 110 
km/val., kaip nustatyta 2 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

2001–2007 m. automobilinių furgonų ir lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų 
naudojimo efektyvumas sumažėjo, taigi verslo vartotojų veiklos išlaidos išaugo.  Norint 
pasiekti ES2020 m. geresnio verslo konkurencingumo tikslų būtina sumažinti nereikalingas 
transporto išlaidas.  Į verslui skirtas transporto priemones statomi varikliai turi būti skirti 
tam tikslui, ne per daug sudėtingi, kad būtų galima išvystyti didelį greitį greitkeliuose.  
Greičio ribotuvai, pagal kuriuos didžiausias leistinas greitis bus 100 km/h (68 mph), sudarys 
galimybę gamintojams pigiau pasiekti sumažinimo tikslų.

Pakeitimas 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad jo lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse būtų 
įrengti greičio ribotuvai, pagal kuriuos 
didžiausias leistinas greitis yra 100 km/h.

Or. en
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Pagrindimas

Pažangūs greičio ribotuvai turės tiesioginės ir netiesioginės įtakos kuro suvartojimui.
Tiesioginė įtaka yra ta, kad lėčiau važiuojant sunaudojama mažiau kuro. Netiesioginė įtaka 
yra ta, kad nustačius maksimalų greitį galima preciziškai optimizuoti įrangą ir sureguliuoti ją 
konkrečiam greičiui ir taip dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Išmetamo CO2 kiekis 
labai padidėja judraus eismo sąlygomis (dažnai stabdant ir pajudant iš vietos), taip pat 
važiuojant didesniu nei 120 km/val greičiu. Naudojant pažangų greičio ribotuvą galima 
maksimaliai apie 15 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį.

Pakeitimas 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Savitoji teršalų išmetimo norma 

alternatyviais degalais varomoms 
transporto priemonėms

Siekiant nustatyti, kaip gamintojas laikosi 
4 straipsnyje nurodytos savo savitosios 
teršalų išmetimo normos, kiekvienai 
transporto priemonei, kuri suprojektuota 
taip, kad galėtų būti varoma benzino ir 
bioetanolio mišiniu, kuriame yra 85 % 
bioetanolio (E85) ir kuris atitinka 
taikytinus Sąjungos teisės aktus ar 
europinius techninius standartus, 
taikomas savitasis išmetamo CO2 kiekis 
iki 2018 m. gruodžio 31 d. sumažinamas 
5 proc. atsižvelgiant į didesnes 
technologines galimybes ir galimybes 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
naudojant biodegalus. Toks sumažinimas 
taikomas tik tada, jei bent 30 proc. 
degalinių toje valstybėje narėje, kurioje 
transporto priemonė registruota, 
parduoda šio tipo alternatyvius degalus, 
atitinkančius taikytinuose Sąjungos teisės 
aktuose biodegalams nustatytus tvarumo 
kriterijus.

Or. de
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Pagrindimas

Tolesnė biodegalų infrastruktūros plėtra gali paskatinti didelį automobilių parko išmetamo 
CO2 kiekio sumažinimą išgavimo ir panaudojimo santykio dydžių pagrindu. Todėl 
lengvosioms komercinėms alternatyviais degalais varomoms transporto priemonėms turėtų 
būti taikoma analogiška nuostata kaip ir Reglamente Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo.

Pakeitimas 148
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Greičio ribotuvai.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojai užtikrina, kad visose naujose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse, pagal 2 straipsnyje nurodytą 
tvarką, įrengiami greičio ribotuvai, 
nustatantys maksimalų 120 km/h greitį.

Or. de

Pagrindimas

Greičio ribotuvai jau pradėti naudoti visų kitų kategorijų komercinėse transporto priemonėse.
Šio prietaiso įrengimas nesukelia techninių problemų, o papildomos sąnaudos labai 
nedidelės. Šiuo pakeitimu gamintojams suteikiama paskata gaminti mažesnius ir 
veiksmingesnius variklius, išmetančius mažiau CO2.

Pakeitimas 149
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais kiekvienas lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad jo gaminamose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse įrengiami greičio ribotuvai.
Dėl maksimalaus ribotuvais nustatomo 
greičio sprendžia valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


