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Pakeitimas 150
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis
Papildomi kreditai

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:

Išbraukta.

– 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. en

Pagrindimas

Mažai teršalų į aplinką išskiriantiems automobiliams taikant ypatinguosius kreditus pagal 
teisės aktą bus itin sumažintas išmetamo CO2 kiekis.  Taip yra todėl, kad gamintojai norėtų 
sumažinti pastangas, kurios susijusios su įprastomis transporto priemonėmis. Ir toliau 
daugelį metų žmonės vairuos įprastinius automobilius, taigi padaryta klimato žala bus daug 
didesnė nei laikinas poveikis, kurį lems mažai teršalų į aplinką išskiriančių automobilių 
skaičiaus didinimas.

Pakeitimas 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis
Papildomi kreditai

Išbraukta.
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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. en

Pakeitimas 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 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:

 Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios CO2 
normos, kaip nurodyta I priede,
skaičiuojama kaip:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad technologijos, kurias naudojant mažinamas išmetamų teršalų kiekis, lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse būtų diegiamos serijiniu būdu, reikia tikslingų 
skatinamųjų priemonių. Dėl to lengvatų taikymo veiksnys ir trukmė turėtų būti taikoma ir 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kurių savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis negu pusė panašių lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo kiekio.
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Pakeitimas 153
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 g CO2/km, skaičiuojama 
kaip:

 Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios CO2 
normos, kaip nurodyta I priede, 
skaičiuojama kaip:

Or. en

Pagrindimas

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Pakeitimas 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 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:

 Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios CO2 
normos, kaip nurodyta I priede, 
skaičiuojama kaip:
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Or. en

Pakeitimas 155
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
daugiau kaip 15 proc. didesnis už šiai 
transporto priemonei nustatytą savitąją 
CO2 normą, kaip nurodyta I priede, 
skaičiuojama kaip:
– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,
– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės nuo 2016 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti naujovę ir sumažinti verslo vartotojų išlaidas teisės aktais turėtų būti 
skatinamas mažiau degalų sunaudojančių ir mažai CO2 išmetančių furgonų ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių tobulinimas. Taip pat turėtų būti neleidžiama toliau gaminti 
daug išlaidų reikalaujančias transporto priemones ir tas, kurios išmeta nereikalingus CO2 
kiekius.

Pakeitimas 156
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sausio 1 d. prasidedančiais kalendoriniais 
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metais ir kiekvienais kitais kalendoriniais 
metais kiekvienas lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas 
užtikrina, kad jo gaminamose lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse bus 
įrengti greičio ribotuvai, nustatantys 
maksimalų 100 km/h greitį.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai parodė, kad nustačius 100 km/h greičio ribą, lengvųjų komercinių 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis sumažėtų daugiau kaip 8 proc. Nustačius greičio 
ribą, sumažėtų triukšmas ir padidėtų visų eismo dalyvių saugumas.

Pakeitimas 157
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Greičio apribojimai

Nuo 2015 m. bus pradėti taikyti greičio 
apribojimai, kuriais siekiama apriboti 
maksimalų naujai gaminamų automobilių 
greitį, kaip minima 2 straipsnyje, 
nustatant mažesnį greitį didesnius 
gabenimo pajėgumus turintiems 
automobiliams.

Or. en

Pakeitimas 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2,5 lengvosios komercinės transporto Išbraukta.
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priemonės 2014 m.,

Or. en

Pakeitimas 159
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,

– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės nuo 2015 iki 2025 m.,

Or. en

Pagrindimas

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Pakeitimas 160
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,

– 3,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,

Or. en

Pagrindimas

Taikant ypatingus kreditus numatomos skatinimo priemonės lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms, kurios išmeta labai mažai CO2. Investicinės išlaidos yra aukštesnės 
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ir todėl reikia, kad būtų padidintas ypatingųjų kreditų terminas.

Pakeitimas 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,

– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad technologijos, kurias naudojant mažinamas išmetamų teršalų kiekis, lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse būtų diegiamos serijiniu būdu, reikia tikslingų 
skatinamųjų priemonių. Dėl to lengvatų taikymo veiksnys ir trukmė turėtų būti taikoma ir 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kurių savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis negu pusė panašių lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo kiekio.

Pakeitimas 162
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
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contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super
credits.

Pakeitimas 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės nuo 2015 iki 2025 m.,

Or. en

Pagrindimas

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Pakeitimas 164
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

– 3,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

Or. en

Pagrindimas

Taikant ypatingus kreditus numatomos skatinimo priemonės lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms, kurios išmeta labai mažai CO2. Investicinės išlaidos yra aukštesnės 
ir todėl reikia, kad būtų padidintas ypatingų kreditų terminas.
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Pakeitimas 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2016 m.,

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad technologijos, kurias naudojant mažinamas išmetamų teršalų kiekis, lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse būtų diegiamos serijiniu būdu, reikia tikslingų 
skatinamųjų priemonių. Dėl to lengvatų taikymo veiksnys ir trukmė turėtų būti taikoma ir 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kurių savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis negu pusė panašių lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo kiekio.

Pakeitimas 166
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Pakeitimas 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2017 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2018 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2019 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2020 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2021 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2022 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2023 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2024 m.,
– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2025 m.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant, kad technologijos, kurias naudojant mažinamas išmetamų teršalų kiekis, lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse būtų diegiamos serijiniu būdu, reikia tikslingų 
skatinamųjų priemonių. Dėl to lengvatų taikymo veiksnys ir trukmė turėtų būti taikoma ir 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kurių savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis negu pusė panašių lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo kiekio.

Pakeitimas 169
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

– 2,5 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

Or. en

Pagrindimas

Taikant ypatingus kreditus numatomos skatinimo priemonės lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms, kurios išmeta labai mažai CO2. Investicinės išlaidos yra aukštesnės 
ir todėl reikia, kad būtų padidintas ypatingų kreditų terminas.

Pakeitimas 170
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2017 m.,

Or. en

Pagrindimas

Taikant ypatingus kreditus numatomos skatinimo priemonės lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms, kurios išmeta labai mažai CO2. Investicinės išlaidos yra aukštesnės 
ir todėl reikia, kad būtų padidintas ypatingųjų kreditų terminas.



PE442.834v01-00 14/92 AM\817674LT.doc

LT

Pakeitimas 171
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 dalies 3 b įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2018 m.

Or. en

Pagrindimas

Taikant ypatingus kreditus numatomos skatinimo priemonės lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms, kurios išmeta labai mažai CO2. Investicinės išlaidos yra aukštesnės 
ir todėl reikia, kad būtų padidintas ypatingųjų kreditų terminas.

Pakeitimas 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Informavimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad pirkėjams būtų 
pateikiama informacija apie vidutinį 
savitąjį tų priemonių išmetamo CO2 kiekį 
ir degalų suvartojimą.

Or. de

Pagrindimas

Pirkėjams, kurie naudoja transporto priemones daugiausia tarnybiniams tikslams, degalų 
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suvartojimas yra esminis kriterijus priimant sprendimą pirkti. Dėl to ši informacija turi būti 
pateikiama klientams.

Pakeitimas 173
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2012 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

Or. en

Pagrindimas

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Pakeitimas 174
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2012 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

Or. de

Pakeitimas 175
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2012 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2014 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2007/46/EB XIX priedą naujų sukomplektuotų transporto priemonių, 
priklausančių N1 kategorijai , įsigaliojimo data nustatyta 2013 m. balandžio 23 d., todėl ši 
nuostata 2012 m. netaikoma. Tiksli CO2 kontrolės sistema bus įdiegta geriausiu atveju nuo 
2014 d. ir toliau siekiant atsižvelgti į tai, kad turi būti patobulintos sistemos ir peržiūrėtos 
įvertinimo procedūros.

Pakeitimas 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2012 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

Or. en

Pagrindimas

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.



PE442.834v01-00 18/92 AM\817674LT.doc

LT

Pakeitimas 177
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2015 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 7 straipsnio 1 dalies pakeitimais. 

Pakeitimas 178
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2014 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. en

Pagrindimas

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 



AM\817674LT.doc 19/92 PE442.834v01-00

LT

of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Pakeitimas 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2014 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. en

Pagrindimas

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Pakeitimas 180
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2011 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. de

Pakeitimas 181
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2014 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas. Su 
automobilių reglamento taikymu susijusi patirtis rodo, kad kyla problemų dėl kontrolės. 
Siekiant sukurti patikimą kontrolės sistemą, reikia nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį, ypač 
todėl, kad ES-27 lygmeniu šiuo metu nėra išsamių N1 duomenų, vadinasi, pradinės sąlygos 
sunkesnės negu automobilių atveju.

Pakeitimas 182
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa - įvadinė dalis 



AM\817674LT.doc 21/92 PE442.834v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2015 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 7 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimais. 

Pakeitimas 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2014 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas. Su 
keleivinių automobilių reglamento taikymu susijusi patirtis rodo, kad kyla problemų dėl 
kontrolės. Siekiant sukurti patikimą kontrolės sistemą, reikia nustatyti ilgesnį įdiegimo 
laikotarpį, ypač todėl, kad ES-27 lygmeniu šiuo metu nėra išsamių N1 duomenų, vadinasi, 
pradinės sąlygos sunkesnės negu keleivinių automobilių atveju.



PE442.834v01-00 22/92 AM\817674LT.doc

LT

Pakeitimas 184
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

 Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2011 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. de

Pakeitimas 185
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2010 ir 
2011 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

Or. de

Pakeitimas 186
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2014 ir 
2015 kalendoriniais metais gamintojo 
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vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 7 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimais. 

Pakeitimas 187
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2013 ir 
2014 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2013 ir 
2014 kalendoriniais metais gamintojo 
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vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo.

Pakeitimas 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Pagal šį straipsnį valstybės narės taip 
pat renka ir perduoda duomenis apie M2 ir 
N2 kategorijų, apibrėžtų Direktyvos 
2007/46/EB II priede, transporto 
priemonių, kurių etaloninė masė yra ne 
didesnė kaip 2 610 kg, registraciją ir 
transporto priemonių, kurių tipo 
patvirtinimas pratęstas remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 
straipsnio dalimi, registraciją.

10. Pagal šį straipsnį valstybės narės taip 
pat renka ir perduoda duomenis apie M2 ir 
N2 kategorijų, apibrėžtų Direktyvos 
2007/46/EB II priede, transporto priemonių 
registraciją ir transporto priemonių, kurių 
tipo patvirtinimas pratęstas remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 
straipsnio dalimi, registraciją.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 190
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo pasirinkto sprendimo taikant tipo patvirtinimo pagrindų direktyvą ir 
dabartinę kontrolės sistemą nepateikiama veiksmingo sprendimo dėl sukomplektuotų 
transporto priemonių, kaip siūlo Komisija. Nuo 2014 m. sausio mėn. pradedamos stebėti 
sukomplektuotos transporto priemonės. Vadinasi, 2014 m. bus pirmieji ištisi kalendoriniai 
metai, kuriais stebėjimas ir išmetamo CO2 kiekio ir sukomplektuotos transporto priemonės 
masės duomenys bus pateikiami pagal naująją procedūrą.

Pakeitimas 191
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo pasirinkto sprendimo taikant tipo patvirtinimo pagrindų direktyvą ir 
dabartinę kontrolės sistemą nepateikiama veiksmingo sprendimo dėl sukomplektuotų 
transporto priemonių, kaip siūlo Komisija. Nuo 2014 m. sausio mėn. pradedamos stebėti 
sukomplektuotos transporto priemonės. Vadinasi, 2014 m. bus pirmieji ištisi kalendoriniai 
metai, kuriais stebėjimas ir išmetamo CO2 kiekio ir sukomplektuotos transporto priemonės 
masės duomenys bus pateikiami pagal naująją procedūrą.
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Pakeitimas 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Visos transporto priemonės tipo patvirtinimas (2007/46EB) visų tipų sukomplektuotoms 
transporto priemonėms bus taikomas tik nuo 2013 m. gegužės mėn. Nuo 2014 m. sausio mėn. 
pradedamos stebėti sukomplektuotos transporto priemonės. Vadinasi, 2014 m. bus pirmieji 
ištisi kalendoriniai metai, kuriais stebėjimas ir išmetamo CO2 kiekio ir sukomplektuotos 
transporto priemonės masės duomenys bus pateikiami pagal naująją procedūrą.

Pakeitimas 193
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 
1 d.ir kiekvienais kitais kalendoriniais 
metais gamintojo vidutinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis viršija jam tais 
metais nustatytą savitąją teršalų išmetimo 
normą, Komisija gamintojui arba, 
susivienijimo atveju, susivienijimo 
valdytojui nustato mokestį už viršytą taršos 
normą.

Mokestis už viršytą taršos normą yra 
panašus į kituose sektoriuose, kuriems 
taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
sistema, galiojančius mokesčius.

Or. en
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Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra visiškai neproporcingos ir visai nesulyginamos 
su taikomomis kituose sektoriuose. Jos labai pakenktų šiam pramonės sektoriui ir keltų 
pavojų konkurencingumui ir gyvybingumui. Šiuo metu už viršytą išmetamą teršalų kiekį 
siūlomos nuobaudos 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, tuo tarpu kiti sektoriai, kuriems taikoma ES 
prekybos taršos leidimais sistema, mokėtų 15 EUR/t;  papildoma nuobauda (nuostatų 
nesilaikymo atveju) siekia 100 EUR/t;; o pagal ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 
30–40 EUR/t kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos)..

Pakeitimas 194
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 
1 d.ir kiekvienais kitais kalendoriniais 
metais gamintojo vidutinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis viršija jam tais 
metais nustatytą savitąją teršalų išmetimo 
normą, Komisija gamintojui arba, 
susivienijimo atveju, susivienijimo 
valdytojui nustato mokestį už viršytą taršos 
normą.

Mokestis už viršytą taršos normą yra 
panašus į kituose sektoriuose, kuriems 
taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
sistema, galiojančius mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra visiškai neproporcingos ir visai nesulyginamos 
su taikomomis kituose sektoriuose. 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).
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Pakeitimas 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 196
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. de
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Pakeitimas 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 198
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytas mokestis už viršytą 
taršos normą skaičiuojamas pagal toliau 
pateikiamas formules:

Išbraukta.

(a) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m.:
(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.
(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne 
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daugiau kaip 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 2 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:
viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.
(b) Nuo 2019 m.:
(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.
Šiame straipsnyje:
„viršytas išmetamų teršalų kiekis“ –
vienam kilometrui tenkantis teigiamasis 
gramų skaičius, kuriuo, atsižvelgiant į 
išmetamo CO2 kiekio sumažinimą 
naudojant pagal 11 straipsnį patvirtintas 
naujoviškas technologijas, gamintojo 
vidutinis savitasis teršalų išmetimo kiekis 
viršijo jo kalendorinių metų ar 
kalendorinių metų dalies, kuriais taikoma 
4 straipsnyje nustatyta prievolė, savitąją 
teršalų išmetimo normą, suapvalintas 
tūkstantųjų tikslumu;ir
„naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius“ – gamintojo 
pagamintų ir užregistruotų atitinkamu 
laikotarpiu pagal 4 straipsnyje nustatytus 
laipsniško įvedimo kriterijus naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en
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Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra visiškai neproporcingos ir visai nesulyginamos 
su taikomomis kituose sektoriuose. Jos labai pakenktų šiam pramonės sektoriui ir keltų 
pavojų konkurencingumui ir gyvybingumui. Šiuo metu už viršytą išmetamą teršalų kiekį 
siūlomos nuobaudos 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, tuo tarpu kiti sektoriai, kuriems taikoma ES 
prekybos taršos leidimais sistema, mokėtų 15 EUR/t;  papildoma nuobauda (nuostatų 
nesilaikymo atveju) siekia 100 EUR/t;; o pagal ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 
30–40 EUR/t kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos)..

Pakeitimas 199
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nustatytas mokestis už viršytą 
taršos normą skaičiuojamas pagal toliau 
pateikiamas formules:

Išbraukta.

(a) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m.:
(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.
(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 2 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:
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viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.
(b) Nuo 2019 m.:
(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra visiškai neproporcingos ir visai nesulyginamos 
su taikomomis kituose sektoriuose. 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 200
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 papunkčio a punktas - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2018 m.: (a) nuo 2014 m.

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Mokestis už viršytą taršos normą turi atspindėti investicijų ribines išlaidas.
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Pakeitimas 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m.: (a) nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2018 m.:

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 202
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m.: (a) nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2018 m.:

Or. de

Pakeitimas 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 papunkčio a punktas - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2018 m.: (a) nuo 2014 m.

Or. en
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Pagrindimas

Mokestis už viršytą taršos normą turi atspindėti investicijų ribines išlaidas kiekvienam 
viršytos normos gramui, nes siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi teršalų ribų, o ne 
mokamos baudos. JK analitikai teigia, kad moduliuota mokesčio struktūra reikštų, jog tikslas 
nebūtų pasiektas po 2016 m., o gal net ir po 2020 m.

Pakeitimas 204
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

Išbraukta.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
120 € + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.

Or. de

Pakeitimas 205
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

Išbraukta.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.

Or. en



AM\817674LT.doc 35/92 PE442.834v01-00

LT

Pakeitimas 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

(i) ((viršytas išmetamų teršalų kiekis × 
€120) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius).

Or. en

Pakeitimas 207
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa a punkto pirmo papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa a punkto i papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 209
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
120 € + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

 ((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
95 € + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Mokestis už lengvųjų komercinių transporto priemonių viršytą CO2 taršos normą turėtų būti 
suderintas su automobiliams taikomu mokesčiu. Didesnis mokestis būtų pateisinamas tik tuo 
atveju, jei išmetamas CO2 turėtų kitokį poveikį aplinkai.

Pakeitimas 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
120 € + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

 ((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
95 € + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Baudos gamintojams, kurie nemažina savo gaminamų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išemetamo CO2 kiekio, turėtų atitikti su keleiviniais automobiliais susijusius teisės 
aktus. Komisijos pasiūlyme nėra jokio didesnių baudų, taikomų N1 kategorijos transporto 
priemonėms, pagrindimo.
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Pakeitimas 211
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 3 g CO2/km:

Išbraukta.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Baudų tikslas – neleisti, kad būtų viršytos ribinės vertės. Kai kuriuose tyrimuose Komisija 
mano, kad tik taikant 120 € baudą už gramą būtų užtikrinama, kad gamintojai investuotų. 
Baudų už pirmuosius tris gramus nuolaidos lemia, kad gamintojai verčiau moka baudas, o ne 
investuoja į CO2 kiekio mažinimą.

Pakeitimas 212
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 3 g CO2/km:

Išbraukta.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. en
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Pakeitimas 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto ii papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto ii papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 25 
€ + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
95 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų pritarta Komisijos siūlomam „baudų koridoriaus“ metodui, iki 2019 m. būtų grubiai 
nesilaikoma nustatytų normų. Šiuo pakeitimu siekiama šiek tiek padidinti „baudų 
koridoriaus“ sumas, kad didėtų motyvacija laikytis nustatytų normų, tačiau tuo pat metu 
gamintojams suteikiama daugiau lankstumo, kad jie priprastų prie sistemos.

Pakeitimas 215
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 

Išbraukta.
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daugiau kaip 2 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Baudų tikslas – neleisti, kad būtų viršytos ribinės vertės. Kai kuriuose tyrimuose Komisija 
mano, kad tik taikant 120 € baudą už gramą būtų užtikrinama, kad gamintojai investuotų. 
Baudų už pirmuosius tris gramus nuolaidos lemia, kad gamintojai verčiau moka baudas, o ne 
investuoja į CO2 kiekio mažinimą.

Pakeitimas 216
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 2 g CO2/km:

Išbraukta.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 2 g CO2/km:

Išbraukta.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
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transporto priemonių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto ii papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

 ((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
60 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų pritarta Komisijos siūlomam „baudų koridoriaus“ metodui, iki 2019 m. būtų grubiai 
nesilaikoma nustatytų normų. Šiuo pakeitimu siekiama šiek tiek padidinti „baudų 
koridoriaus“ sumas, kad didėtų motyvacija laikytis nustatytų normų, tačiau tuo pat metu 
gamintojams suteikiama daugiau lankstumo, kad jie priprastų prie sistemos.

Pakeitimas 219
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto iv papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
ne daugiau nei 1 g CO2/km:

Išbraukta.

viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Baudų tikslas – neleisti, kad būtų viršytos ribinės vertės. Kai kuriuose tyrimuose Komisija 
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mano, kad tik taikant 120 € baudą už gramą būtų užtikrinama, kad gamintojai investuotų. 
Baudų už pirmuosius tris gramus nuolaidos lemia, kad gamintojai verčiau moka baudas, o ne 
investuoja į CO2 kiekio mažinimą.

Pakeitimas 220
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto iv papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:

Išbraukta.

viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto iv papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:

Išbraukta.

viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto iv papunktis 



PE442.834v01-00 42/92 AM\817674LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:

Išbraukta.

viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 223
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto iv a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) (viršytas išmetamų teršalų kiekis × 
€120) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Baudų tikslas – neleisti, kad būtų viršytos ribinės vertės. Kai kuriuose tyrimuose Komisija 
mano, kad tik taikant 120 € baudą už gramą būtų užtikrinama, kad gamintojai investuotų.

Pakeitimas 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto iv papunkčio 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

 viršytas išmetamų teršalų kiekis × 15 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en
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Pagrindimas

Jei būtų pritarta Komisijos siūlomam „baudų koridoriaus“ metodui, iki 2019 m. būtų grubiai 
nesilaikoma nustatytų normų. Šiuo pakeitimu siekiama šiek tiek padidinti „baudų 
koridoriaus“ sumas, kad didėtų motyvacija laikytis nustatytų normų, tačiau tuo pat metu 
gamintojams suteikiama daugiau lankstumo, kad jie priprastų prie sistemos.

Pakeitimas 225
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Nuo 2019 m.: Išbraukta.
(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 226
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

 (viršytas išmetamų teršalų kiekis × €95) × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Mokestis už lengvųjų komercinių transporto priemonių viršytą CO2 taršos normą turėtų būti 
suderintas su automobiliams taikomu mokesčiu. Didesnis mokestis būtų pateisinamas tik tuo 
atveju, jei išmetamas CO2 turėtų kitokį poveikį aplinkai.
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Pakeitimas 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipps b punkto 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

 (viršytas išmetamų teršalų kiekis × €95) × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Baudos gamintojams, kurie nemažina savo gaminamų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išemetamo CO2 kiekio, turėtų atitikti su keleiviniais automobiliais susijusius teisės 
aktus. Komisijos pasiūlyme nėra jokio didesnių baudų N1 kategorijos transporto priemonėms 
pagrindimo.

Pakeitimas 228
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje: Išbraukta.
„viršytas išmetamų teršalų kiekis“ –
vienam kilometrui tenkantis teigiamasis 
gramų skaičius, kuriuo, atsižvelgiant į 
išmetamo CO2 kiekio sumažinimą 
naudojant pagal 11 straipsnį patvirtintas 
naujoviškas technologijas, gamintojo 
vidutinis savitasis teršalų išmetimo kiekis 
viršijo jo kalendorinių metų ar 
kalendorinių metų dalies, kuriais taikoma 
4 straipsnyje nustatyta prievolė, savitąją 
teršalų išmetimo normą, suapvalintas 
tūkstantųjų tikslumu; ir 
„naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius“ – gamintojo 
pagamintų ir užregistruotų atitinkamu 
laikotarpiu pagal 4 straipsnyje nustatytus 



AM\817674LT.doc 45/92 PE442.834v01-00

LT

laipsniško įvedimo kriterijus naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 229
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nustato 1 dalyje numatytų 
mokesčių už viršytą taršos normą rinkimo 
metodus.

Išbraukta.

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, jį 
papildant, tvirtinamos pagal 13 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra visiškai neproporcingos ir visai nesulyginamos 
su taikomomis kituose sektoriuose. Jos labai pakenktų šiam pramonės sektoriui ir keltų 
pavojų konkurencingumui ir gyvybingumui. Šiuo metu už viršytą išmetamą teršalų kiekį 
siūlomos nuobaudos 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, tuo tarpu kiti sektoriai, kuriems taikoma ES 
prekybos taršos leidimais sistema, mokėtų 15 EUR/t;  papildoma nuobauda (nuostatų 
nesilaikymo atveju) siekia 100 EUR/t;; o pagal ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 
30–40 EUR/t kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos)..

Pakeitimas 230
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato 1 dalyje numatytų 
mokesčių už viršytą taršos normą rinkimo 

Išbraukta.
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metodus.

Or. en

Pakeitimas 231
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, jį 
papildant, tvirtinamos pagal 13 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra visiškai neproporcingos ir visai nesulyginamos 
su taikomomis kituose sektoriuose. 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 232
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mokesčio už viršytą taršos normą 
sumos laikomos Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto įplaukomis.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra visiškai neproporcingos ir visai nesulyginamos 
su taikomomis kituose sektoriuose. Jos labai pakenktų šiam pramonės sektoriui ir keltų 
pavojų konkurencingumui ir gyvybingumui. Šiuo metu už viršytą išmetamą teršalų kiekį 
siūlomos nuobaudos 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, tuo tarpu kiti sektoriai, kuriems taikoma ES 
prekybos taršos leidimais sistema, mokėtų 15 EUR/t; 
papildoma nuobauda (nuostatų nesilaikymo atveju) siekia 100 EUR/t; o pagal ekologiškų 
viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos)..

Pakeitimas 233
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mokesčio už viršytą taršos normą 
sumos laikomos Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto įplaukomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Įtaisai automobilyje vairuotojui 

informuoti
Nuo 2012 m. sausio 1 d. gamintojai, 
siekiantys gauti N1 kategorijos transporto 
priemonių, apibrėžtų Direktyvoje 
2007/46/EB, tipo patvirtinimą remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
nuostatomis, kiekvienoje transporto 
priemonėje įmontuoja degalų sąnaudų 
matavimo prietaisą.

Or. en
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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 
lengvosiosms komercinėms transporto priemonėms.

Pakeitimas 235
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

1. Ne vėliau kaip 2015 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 7 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 236
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

1. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
informavimas turėtų būti pradėtas vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

1. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pakeitimas 238
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Nuo 2015 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 7 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimais.
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Pakeitimas 239
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Nuo 2016 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
informavimas turėtų būti pradėtas vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Nuo 2015 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis laipsniško 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau dabar projektuojamos arba gaminamos. Mokesčiai už viršytą taršos normą taip 
pat turėtų būti renkami tik nuo 2015 m. sausio 1 d.
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Pakeitimas 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas. Naudodamas tokias 
technologijas gamintojas gali vidutinę 
savitąją teršalų išmetimo normą sumažinti 
ne daugiau kaip 7 g CO2/km.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikia peržiūrėti bandymų ciklą atsižvelgiant į tolesnes ekologines naujoves ir į realias 
vairavimo sąlygas. 

Pakeitimas 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas. Naudodamas tokias 
technologijas gamintojas gali vidutinę 
savitąją teršalų išmetimo normą sumažinti 
ne daugiau kaip 7 g CO2/km.

1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant mažinti išmetamo CO2 kiekį, reikėtų pasikliauti ne draudimais, o skatinimo 
sistemomis. Nėra jokio dalykinio pagrindo apriboti pripažintų ir patvirtintų ekologinių 
naujovių indėlį siekiant mažinti išmetamo CO2 kiekį.
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Pakeitimas 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais, taikomais naujoviškoms
technologijoms:

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio sumažinimo 
12 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad ne vėliau kaip 2010 m. Komisija priima išsamias 
nuostatas, susijusias su tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo procedūra.  Patvirtinimo 
procedūros nuostatos, kurios dabar svarstomos keleiviniams automobiliams, taip pat turėtų 
būti taikomos lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Neturėtų būti jokių skirtumų 
tarp keleiviniams automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
taikomų ekologinių naujovių, taip pat neturėtų skirtis patvirtinimo procedūros. Reikia vengti 
bet kokio darbo dubliavimo.

Pakeitimas 244
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
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procedūra. Šios išsamios nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais, taikomais naujoviškoms 
technologijoms:

procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio sumažinimo 
12 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad ne vėliau kaip 2010 m. Komisija priima išsamias 
nuostatas, susijusias su tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo procedūra. Patvirtinimo 
procedūros nuostatos, kurios dabar svarstomos keleiviniams automobiliams, taip pat turėtų 
būti taikomos lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Neturėtų būti jokių skirtumų 
tarp keleiviniams automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
taikomų ekologinių naujovių, taip pat neturėtų skirtis patvirtinimo procedūros. Reikia vengti
bet kokio darbo dubliavimo.

Pakeitimas 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais, taikomais naujoviškoms 
technologijoms:

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir 
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad nebūtų taikomos dvi skirtingos procedūros ir dėl to padidėjusių 
sąnaudų, įgyvendinimo nuostatos dėl ekologinių naujovių pripažinimo turėtų atitikti 
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 (Keleivinių automobilių išmetamas CO2 kiekis) nuostatas.
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Pakeitimas 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo nuostatose atsižvelgiama į 
šiuos principus:
(a) reguliariai atnaujinant Sąjungos 
sąrašą užtikrinama, kad Sąjungos 
ekologinės naujovės būtų 
standartizuojamos ir kad šias 
technologijas veiksmingai taikytų už tipo 
patvirtinimą atsakingos valstybių narių 
institucijos;
(b) už tipo patvirtinimą atsakingos 
valstybių narių institucijos vertina ir 
tvirtina ekologinių naujovių naudojimą, 
taip pat atitinkamai vertina, kaip 
prisidedama prie išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo, kad kiekvieno modelio 
transporto priemonei būtų galima 
pritaikyti konkretų ekologinių naujovių 
paketą;
(c) Komisija per šešis mėnesius nuo 
tiekėjo ar gamintojo prašymo gavimo 
dienos priima sprendimą dėl šio prašymo;
(d) tam tikra technologija patvirtinama 
kaip ekologinė naujovė, jeigu tipo 
bandymų ciklo metu nustatomas jos 
indėlis mažinant CO2 kiekį lygus 
daugiausia 40 proc.
(e) tam tikra technologija patvirtinama 
kaip ekologinė naujovė, jeigu ją 
naudojant išmetamo CO2 kiekis sumažėja 
daugiau kaip 0,2 g/km.

Or. de
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Pagrindimas

Nors teisės aktų leidėjas Reglamente (EB) Nr. 443/2009 (Keleivinių automobilių išmetamas 
CO2 kiekis) nustatė privalomas ekologinių naujovių pripažinimo nuostatas, Komisija iki šiol 
nepateikė jokios ekologinių naujovių pripažinimo procedūros. Siekiant išvengti šios su 
lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis susijusios spragos, reikia nustatyti 
tikslesnius pripažinimo procedūros vykdymo reikalavimus.

Pakeitimas 247
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis 
Reklama

Reklamuojant transporto priemones, 
kurias reglamentuoja šie teisės aktai, kai 
pateikiama informacija apie jų technines 
charakteristikas, energijos sunaudojimą 
arba kainą, galutiniams vartotojams taip 
pat pateikiama būtina transporto 
priemonės energinio naudingumo 
informacija.

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 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2016 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui taip iš dalies pakeisti, 
kad jame nurodytas M0 skaičius būtų 
suderintas su naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių masės per 
praėjusius trejus kalendorinius metus 
vidurkiu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.

Pakeitimas 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės pirmą kartą įsigalioja 2016 
m. sausio 1 d., o paskui kas trejus metus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 251
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iki 2018 m. sausio 1 d. Komisija 
baigia peržiūrėti I priede pateiktas 
savitąsias teršalų išmetimo normas ir 10 
straipsnyje nurodytas nukrypti 
leidžiančias nuostatas, kad būtų galima 
nustatyti:
– būdus, kuriais, pradedant nuo 2025 m., 
ekonomišku būdu būtų galima pasiekti 
ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km, ir
– tų tikslų įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus pateikia pasiūlymą iš 
dalies pakeisti šį reglamentą taip, kad jis 
būtų kuo neutralesnis konkurencijos 
atžvilgiu, socialiai teisingas ir palankus 
aplinkai.
Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomą nustatyti ilgalaikę 135 g/km normą iki 2020 m. nerealu įgyvendinti, be to, neprotinga 
grįsti poveikio vertinimą tokiu skaičiumi. Prieš nustatant bet kokį ilgalaikį tikslą ir datą, 
reikia atlikti išsamų poveikio vertinimą.

Pakeitimas 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iki 2018 m. sausio 1 d. Komisija 
baigia peržiūrėti I priede pateiktas 
savitąsias teršalų išmetimo normas ir 10 
straipsnyje nurodytas nukrypti 
leidžiančias nuostatas, kad būtų galima 
nustatyti:
- būdus, kuriais, pradedant nuo 2025 m., 
ekonomišku būdu būtų galima pasiekti 
ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km, ir
- tų tikslų įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus pateikia pasiūlymą iš 
dalies pakeisti šį reglamentą taip, kad jis 
būtų kuo neutralesnis konkurencijos 
atžvilgiu, socialiai teisingas ir palankus 
aplinkai.
Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo išlaidos 



AM\817674LT.doc 59/92 PE442.834v01-00

LT

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 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. 
Komisija baigia persvarstyti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo 
normas ir 10 straipsnyje nurodytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad:

 Ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. 
Komisija įvertina I priede pateiktų 
savitųjų teršalų išmetimo normų ir 10 
straipsnyje nurodytų nukrypti leidžiančių 
nuostatų įgyvendinimą, kad:

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti suteikta investicijų garantija siekiant 2020 m. tikslo.

Pakeitimas 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

remdamasi atnaujintais poveikio vertinimo 
rezultatais ir jei bus patvirtinta, kad tai 
galima įgyvendinti, nustatytų modalumus, 
kaip iki 2020 m. ekonomiškai efektyviai 
būtų galima pasiekti ilgalaikį tikslą – 150 
g CO2/km, ir

Or. de
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į didesnes lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo sąnaudas, palyginti su keleiviniais automobiliais, ir į ilgesnį jų kūrimo ir gamybos 
ciklą, realu, kad pasiekti 135 g CO2/km tikslo per nurodytą laikotarpį neįmanoma. 150 g 
CO2/km norma yra ambicingas, tačiau įgyvendinamas tikslas.

Pakeitimas 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

remdamasi atnaujintais poveikio vertinimo 
rezultatais ir jei bus patvirtinta, kad tai 
galima įgyvendinti, nustatytų modalumus, 
kaip iki 2020 m. ekonomiškai efektyviai 
būtų galima pasiekti ilgalaikį tikslą –
135 g CO2/km, ir

– nustatytų, ar remiantis atnaujintais 
poveikio vertinimo rezultatais iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį 160 g CO2/km tikslą, o 
iki 2025 m. ilgalaikį tikslą – 135 g 
CO2/km, ir

Or. de

Pagrindimas

Nustatyti tikslias ilgalaikių tikslų vertes ir įtraukti N2 ir M2 kategorijų lengvąsias komercines 
transporto priemones į šį reglamentą galima tik tuo atveju, jeigu atliekant poveikio vertinimą 
bus nustatyta, kad tai įgyvendinama.

Pakeitimas 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

remdamasi atnaujintais poveikio vertinimo 
rezultatais ir jei bus patvirtinta, kad tai 
galima įgyvendinti, nustatytų modalumus, 
kaip iki 2020 m. ekonomiškai efektyviai 
būtų galima pasiekti ilgalaikį tikslą –
135 g CO2/km, ir

remdamasi atnaujintais poveikio vertinimo 
rezultatais ir jei bus patvirtinta, kad tai 
galima įgyvendinti, nustatytų modalumus, 
kaip iki 2020 m. ekonomiškai efektyviai 
būtų galima pasiekti ilgalaikį tikslą –
125 g CO2/km, ir
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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.

Pakeitimas 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 160 g CO2/km, 
pradedant 2020 m., ir

Or. en

Pagrindimas

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.
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Pakeitimas 258
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip, pradedant 
2020 m., ekonomiškai efektyviai būtų 
galima pasiekti ilgalaikį tikslą –
160 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Pakeitimas 259
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip, pradedant 
2020 m., ekonomiškai efektyviai būtų 
galima pasiekti ilgalaikį tikslą –
160 g CO2/km, ir

Or. en
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Pagrindimas

Justification The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is 
not reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive 
impact assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension 
of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.

Pakeitimas 260
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip, pradedant 
2025 m., ekonomiškai efektyviai būtų 
galima pasiekti ilgalaikį tikslą –
135 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Siūlomą nustatyti ilgalaikę 135 g/km normą iki 2020 m. nerealu įgyvendinti, be to, neprotinga 
grįsti poveikio vertinimą tokiu skaičiumi. Prieš nustatant bet kokį ilgalaikį tikslą ir datą, 
reikia atlikti išsamų poveikio vertinimą.

Pakeitimas 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio – nustatytų modalumus, kaip iki 2020 m. 
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vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 125 g CO2/km, ir

Or. en

Pakeitimas 262
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 125 g CO2/km, ir

Or. en

Pakeitimas 263
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 125 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad siektini tikslai būtų teisiškai privalomi ir aiškiai apibrėžti. Jei turėtų būti 
patvirtintas reglamente nustatytų išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų įvykdomumas, 
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gamintojai negalėtų saugiai ir patikimai investuoti ir planuoti.

Pakeitimas 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 125 g CO2/km, ir

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 
tikslą – 2020 m. sumažinti išmetamo CO2 kiekį 40 proc. Remiantis Komisijos poveikio 
vertinimu, techniškai įmanoma pasiekti 125 g CO2/kg normą, todėl siunčiamas rimtas 
signalas gamintojams atnaujinti savo autofurgonų parką.

Pakeitimas 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

– nustatytų modalumus, kaip iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 125 g CO2/km, ir

Or. en
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Pakeitimas 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antra pastraipa - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus

Remdamasi įvertinimo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija

Or. en

Pakeitimas 267
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antra pastraipa - įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą,
Komisija prireikus

Remdamasi šio persvarstymo rezultatais, 
Komisija prireikus

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad siektini tikslai būtų teisiškai privalomi ir aiškiai apibrėžti. Jei turėtų būti 
patvirtintas reglamente nustatytų išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų įvykdomumas, 
gamintojai negalėtų saugiai ir patikimai investuoti ir planuoti.

Pakeitimas 268
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad siektini tikslai būtų teisiškai privalomi ir aiškiai apibrėžti. Jei turėtų būti 
patvirtintas reglamente nustatytų išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų įvykdomumas, 
gamintojai negalėtų saugiai ir patikimai investuoti ir planuoti.

Pakeitimas 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.

– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai, ir 
kad derėtų su ES tikslu iki 2050 m. 
išmetamų teršalų kiekį sumažinti 80–
90 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu teisės akte nurodyti platesnį ES klimato tikslų kontekstą. Peržiūrint šį teisės aktą 
reikėtų atsižvelgti į naujausius ES tikslus.

Pakeitimas 270
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos 1 įtrauka 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.

– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai ir 
kad atitiktų ES tikslą iki 2050 m. 80–
95 proc. sumažinti teršalų kiekį, palyginti 
su 1990 m.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad šie teisės aktai yra dalis ES kovos su klimato kaita strategijos. Jeigu bus 
patvirtintas 135 g/km tikslas, jis turėtų būti įtrauktas ir į Europos Sąjungos įsipareigojimus 
klimato klausimu. Europos Vadovų Taryba kovo 11 d. dar kartą patvirtino tikslą mažinti 
teršalų kiekį.

Pakeitimas 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.

– priima išsamias taisykles dėl šio 
reglamento nuostatų įgyvendinimo būdų
taip, kad jis būtų kuo neutralesnis 
konkurencijos atžvilgiu, socialiai teisingas 
ir palankus aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo Atsižvelgdama į ilgalaikį tikslą, kurio 
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sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

siekiama nuo 2020 m., pateikia 
pasiūlymą, kad į šio reglamento taikymo 
sritį būtų įtrauktos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. de

Pagrindimas

Nustatyti tikslias ilgalaikių tikslų vertes ir įtraukti N2 ir M2 kategorijų lengvąsias komercines 
transporto priemones į šį reglamentą galima tik tuo atveju, jeigu atliekant poveikio vertinimą 
bus nustatyta, kad tai įgyvendinama.

Pakeitimas 273
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– Nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį kaip ilgalaikį tikslą būtų 
galima įtraukti M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pagrindimas

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
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vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Pakeitimas 274
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– Nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį kaip ilgalaikį tikslą būtų 
galima įtraukti M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pagrindimas

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Pakeitimas 275
Adina-Ioana Vălean

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

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– Nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį kaip ilgalaikį tikslą būtų 
galima įtraukti M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pakeitimas 276
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– Nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį kaip ilgalaikį tikslą būtų 
galima įtraukti M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pakeitimas 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje
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nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

nurodytą reguliavimo procedūrą tik 
tuomet, jei ši procedūra neprieštarauja 
pakeistomis Sutartims.

Or. en

Pakeitimas 278
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl šių 
priemonių, skirtų iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Pakeitimas 279
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 

Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl šių 
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tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

priemonių, skirtų iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Pakeitimas 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl šių 
priemonių, skirtų iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 281
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 

Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl šių 
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tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

priemonių, skirtų iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 282
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2018 m. sausio 1 d. Komisija baigia 
persvarstyti I priede pateiktas savitąsias 
teršalų išmetimo normas ir 10 straipsnyje 
nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas, 
siekdama nustatyti:
– būdus, kuriais, pradedant nuo 2025 m., 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km, ir
– to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus pateikia pasiūlymą iš 
dalies pakeisti šį reglamentą taip, kad jis 
būtų kuo neutralesnis konkurencijos 
atžvilgiu, socialiai teisingas ir palankus 
aplinkai.
Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

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 
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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 283
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2018 m. sausio 1 d. Komisija baigia 
persvarstyti I priede pateiktas savitąsias 
teršalų išmetimo normas ir 10 straipsnyje 
nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas, 
siekdama nustatyti:
– būdus, kuriais, pradedant nuo 2025 m., 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km, ir
– to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus
– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.
Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
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target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Pakeitimas 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nustatyti tikslias ilgalaikių tikslų vertes ir įtraukti N2 ir M2 kategorijų lengvąsias komercines 
transporto priemones į šį reglamentą galima tik tuo atveju, jeigu atliekant poveikio vertinimą 
bus nustatyta, kad tai įgyvendinama.

Pakeitimas 285
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2015 m. 
persvarsto II priedo B dalies 7 pastraipoje 
nurodytą sukomplektuotų transporto 
priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodą, ir, jeigu reikia, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti II priedą.

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2011 m. 
inicijuoja procedūrą pavyzdinėms
sukomplektuotų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio vertėms ir masei 
nustatyti, siekiant stebėsenos tikslų.
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Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamo sprendimo pateikimą prieš priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto. Komisijos pasiūlyme nustatyta, kad nuo 2014 m. turės būti tikrinama, kaip 
laikomasi su CO2 susijusių nustatytų reikalavimų. Sukomplektuotos transporto priemonės 
sudaro apytiksliai 15–16 proc. lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkos. Kadangi jos 
sudaro didelę rinkos dalį, o poveikis originalios įrangos gamintojų sričiai nėra žinomas, 
reikia kiek galima greičiau apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio ir masės nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 286
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2015 m. 
persvarsto II priedo B dalies 7 pastraipoje 
nurodytą sukomplektuotų transporto 
priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodą, ir, jeigu reikia, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti II priedą.

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2011 m. 
inicijuoja procedūrą pavyzdinėms
sukomplektuotų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio vertėms ir masei 
nustatyti, siekiant stebėsenos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamo sprendimo pateikimą prieš priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto. Komisijos pasiūlyme nustatyta, kad nuo 2014 m. turės būti tikrinama, kaip 
laikomasi su CO2 susijusių nustatytų reikalavimų. Sukomplektuotos transporto priemonės 
sudaro apytiksliai 15–16 proc. lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkos. Kadangi jos 
sudaro didelę rinkos dalį, o poveikis originalios įrangos gamintojų sričiai nėra žinomas, 
reikia kiek galima greičiau apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio ir masės nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 287
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2015 m. 
persvarsto II priedo B dalies 7 pastraipoje 
nurodytą sukomplektuotų transporto 
priemonių savitojo išmetamo CO2 
kiekio nustatymo metodą, ir, jeigu reikia, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti II priedą.

7. Komisija iki 2011 m. Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą 
dėl sukomplektuotų transporto priemonių 
savitojo išmetamo CO2 kiekio nustatymo
būdo.

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, todėl turėtų kuo greičiau pateikti kitą nustatymo būdą.

Pakeitimas 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2015 m. 
persvarsto II priedo B dalies 7 pastraipoje 
nurodytą sukomplektuotų transporto 
priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodą, ir, jeigu reikia, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti II priedą.

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2011 m. 
inicijuoja procedūrą pavyzdinėms
sukomplektuotų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio vertėms ir masei 
nustatyti, siekiant stebėsenos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamo sprendimo pateikimą prieš priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto. Komisijos pasiūlyme nustatyta, kad nuo 2014 m. turės būti tikrinama, kaip 
laikomasi su CO2 susijusių nustatytų reikalavimų. Sukomplektuotos transporto priemonės 
sudaro apytiksliai 15–16 proc. lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkos. Kadangi jos 
sudaro didelę rinkos dalį, o poveikis originalios įrangos gamintojų sričiai nėra žinomas, 
reikia kiek galima greičiau apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo 
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CO2 kiekio ir masės nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 289
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2015 m. 
persvarsto II priedo B dalies 7 pastraipoje 
nurodytą sukomplektuotų transporto 
priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodą, ir, jeigu reikia, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti II priedą.

7. Komisija ne vėliau kaip iki 2011 m. 
inicijuoja procedūrą pavyzdinėms
sukomplektuotų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio vertėms ir masei 
nustatyti, siekiant stebėsenos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamo sprendimo pateikimą prieš priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto. Komisijos pasiūlyme nustatyta, kad nuo 2014 m. turės būti tikrinama, kaip 
laikomasi su CO2 susijusių nustatytų reikalavimų. Sukomplektuotos transporto priemonės 
sudaro apytiksliai 15–16 proc. lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkos. Kadangi jos 
sudaro didelę rinkos dalį, o poveikis originalios įrangos gamintojų sričiai nėra žinomas, 
reikia kiek galima greičiau apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio ir masės nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Direktyvos 92/6/EEB pakeitimas

Tarybos Direktyva 92/6/EEB1 nuo …* iš 
dalies keičiama taip:
(1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:
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„Šioje direktyvoje „motorinė transporto 
priemonė“ reiškia bet kurią variklio 
varomą M2, M3, N1, N2 ar N3 
kategorijoms priklausančią transporto 
priemonę, skirtą naudoti kelyje ir turinčią 
bent keturis ratus bei maksimalų 
konstrukcinį greitį, viršijantį 25 km/h.“
M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijos 
suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 
Direktyvos 70/156/EEB* II priede.“
(2) 2 straipsnio pirmoji pastraipa 
pakeičiama taip:
„Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad 1 straipsnyje 
nurodytos N1, N2, M2 ir M3 kategorijų 
motorinės transporto priemonės galėtų 
būti naudojamos kelyje tik su įrengtais 
greičio ribotuvais, nustatytais taip, kad 
transporto priemonių greitis negalėtų 
viršyti 100 km/h.“
____________
*OL: praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.
____________
1 OL L 57, 1992 3 2, p. 27.

Or. en

Pakeitimas 291
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto a papunkčio 1 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.: (a) nuo 2012 m. iki 2017 m.:

Or. en

Pagrindimas

Reglamento įsigaliojimo datą reikėtų atkelti į 2012 m., kaip 2007 m. siūlė Komisija ir Taryba.
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Pakeitimas 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies a punkto 1 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.: (a) nuo 2015 m. iki 2017 m.:

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su laipsniško įvedimo pradžios datos pakeitimu reikalavimą pradedant 
taikyti 2015 m.

Pakeitimas 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto a papunkčio 1 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.: (a) nuo 2014 m. iki 2017 m.:

Or. en

Pakeitimas 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto a papunkčio 2 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

 orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 165 + a × (M – M0)

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant padidinti investicijų saugumą turėtų būti teisinis tikrumas dėl 2020 m. ilgalaikio 
tikslo.

Pakeitimas 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto a papunkčio 1 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

 orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 160 + a × (M – M0)

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.  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.

Pakeitimas 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto a papunkčio 2 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

savitasis išmetamo CO2 kiekis = 175 + a × 
(M – M0)

Or. en
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Pakeitimas 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nuo 2018 m.: Išbraukta.
orientacinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis = 175 + a × (M – M0)
čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;
a = 0,093

Or. en

Pagrindimas

Komisijos konsultantas pažymėjo, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių masės 
padidėjimo tikimybė yra žymiai mažesnė negu keleivinių transporto priemonių, kadangi 
padidėjus vidutinei masei labai padidėja išlaidos tikslui pasiekti. Be to, nuo 2018 m., o paskui 
kas trejus metus pradėjus taikyti masės korekciją, reikės dažnai koreguoti tikslus, o tai 
nesuderinama su furgonų gamintojams reikalingu įdiegimo laikotarpiu. Todėl nereikia 
atsižvelgti į savosios masės padidėjimą.

Pakeitimas 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 2 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

 orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 160 + a × (M – M0)

Or. en
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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.

Pakeitimas 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Nuo 2020 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis = 125 + a × (M – M0)
čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg) arba kitas pagal 12 
straipsnio 4 dalį nustatytas naudingumo 
parametras
M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;
a = pagal 12 straipsnio 4 dalį nustatyta 
vertė;

Or. en

Pakeitimas 300
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 1 punkto įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2014 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
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kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

Or. en

Pakeitimas 301
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 1 punkto įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 1 punkto įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

Or. en
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Pakeitimas 303
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo A antraštinės dalies 1 punkto b papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jos tipas, variantas ir versija; (b) jos tipas, variantas ir versija, įskaitant 
sukomplektuotas transporto priemones,

Or. de

Pagrindimas

Kompromisinis Komisijos pasiūlymas dėl sukomplektuotų transporto priemonių 
nepakankamai aiškus, pvz., dėl jo gamintojai galėtų būti paskatinti gaminti tik 
sukomplektuotas transporto priemones. Turėtų būti nustatytos apsaugos sąlygos, pvz., turėtų 
būti kontroliuojama, kokia sukomplektuotų transporto priemonių dalis.

Pakeitimas 304
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 3 punkto įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2014 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

Or. en

Pakeitimas 305
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 3 punkto įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
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valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 3 punkto įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

Or. en

Pakeitimas 307
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 3 punkto d papunkčio įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) apie kiekvieno naujos lengvosios 
komercinės transporto priemonės tipo 
kiekvieno varianto kiekvieną modifikaciją

(d) apie kiekvieno naujos lengvosios 
komercinės transporto priemonės tipo 
kiekvienos modifikacijos kiekvieną 
variantą

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 7 straipsnio 1 dalies pakeitimais. 
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Pakeitimas 308
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 3 punkto d papunkčio ii dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį; (ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį ir 
sumažinto išmetamų teršalų kiekio dalį 
naudojant naujoviškas technologijas 
pagal 11 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A antraštinės dalies 3 punkto d papunkčio ii dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį; (ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį ir 
sumažinto išmetamų teršalų kiekio dalį 
naudojant naujoviškas technologijas 
pagal 11 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 310
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo B antraštinės dalies 4 punkto antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Naujų lengvųjų komercinių transporto 4. Naujų lengvųjų komercinių transporto 
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priemonių modifikacijų pasiskirstymas priemonių modifikacijų pasiskirstymas, 
įskaitant sukomplektuotų transporto 
priemonių dalį

Or. de

Pagrindimas

Kompromisinis Komisijos pasiūlymas dėl sukomplektuotų transporto priemonių 
nepakankamai aiškus, pvz., dėl jo gamintojai galėtų būti paskatinti gaminti tik 
sukomplektuotas transporto priemones. Turėtų būti nustatytos apsaugos sąlygos, pvz., turėtų 
būti kontroliuojama, kokia sukomplektuotų transporto priemonių dalis.

Pakeitimas 311
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B antraštinės dalies 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudingoji transporto priemonės apkrova 
– skirtumas tarp techniškai leidžiamosios 
didžiausios pakrautos transporto priemonės 
masės pagal Direktyvos 2007/46/EB III 
priedą ir transporto priemonės masės.

Naudingoji transporto priemonės apkrova –
skirtumas tarp pagal Direktyvos 
2007/46/EB III priedą 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

Siekiama labiau susieti su Direktyva 2007/46/EB.

Pakeitimas 312
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B antraštinės dalies 7 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Savitasis sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamų teršalų kiekis

Išbraukta.

Savitasis sukomplektuotų transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekis 
nustatomas pagal Direktyvą 2004/3/EB. 
Jeigu ta vertė nežinoma, savitasis 
sukomplektuotos transporto priemonės 
išmetamų teršalų kiekis nustatomas esąs 
lygus didžiausiai visų sukomplektuotų 
transporto priemonių, kurios yra tokio 
paties tipo, kaip nesukomplektuota 
transporto priemonė, iš kurios pagaminta 
sukomplektuota transporto priemonė, 
vertei ir kurios ES įregistruotos tais 
stebėsenos metais, jeigu „transporto 
priemonės tipas“ apibrėžtas pagal 
Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnį. Jeigu 
visų sukomplektuotų transporto 
priemonių nustatomos daugiau nei trys 
skirtingos savitosios išmetamų teršalų 
vertės, naudojama antra didžiausia 
savitojo išmetamų teršalų kiekio vertė.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija pateikė šiuos rekomenduojamus pirminio pasiūlymo pakeitimus, nes 
pirminiame Komisijos pasiūlyme nepateikiamas tinkamas sprendimas.

Pakeitimas 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo B antraštinės dalies 7 punkto pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitasis sukomplektuotų transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekis 
nustatomas pagal Direktyvą 2004/3/EB. 
Jeigu ta vertė nežinoma, savitasis 
sukomplektuotos transporto priemonės 

 Keliais etapais pagamintų transporto 
priemonių atveju sukomplektuotos 
transporto priemonės gamintojas 
atsakingas už visą transporto priemonę. 
Siekiant nustatyti šioje direktyvoje 
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išmetamų teršalų kiekis nustatomas esąs 
lygus didžiausiai visų sukomplektuotų 
transporto priemonių, kurios yra tokio 
paties tipo, kaip nesukomplektuota 
transporto priemonė, iš kurios pagaminta 
sukomplektuota transporto priemonė, 
vertei ir kurios ES įregistruotos tais 
stebėsenos metais, jeigu „transporto 
priemonės tipas“ apibrėžtas pagal 
Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnį. Jeigu 
visų sukomplektuotų transporto 
priemonių nustatomos daugiau nei trys 
skirtingos savitosios išmetamų teršalų 
vertės, naudojama antra didžiausia 
savitojo išmetamų teršalų kiekio vertė.

svarbiausius dydžius – CO2 kiekį ir 
transporto priemonės etaloninę masę, gali 
prireikti, kad nesukomplektuotos 
transporto priemonės gamintojas pagal 
šią direktyvą prisiimtų atsakomybę už 
tikslų, susijusių su CO2 vertėmis, 
vykdymą. Vis dėlto nesukomplektuotos 
transporto priemonės gamintojui negali 
būti užkraunama nepakeliama našta.

Sukomplektuotos transporto priemonės 
gamintojas praneša atitinkamoms 
stebėsenos institucijoms 
(nesukomplektuotų transporto priemonių 
gamintojui, Komisijai, nacionalinėms 
registravimo institucijoms) 
sukomplektuotos transporto priemonės 
etaloninę masę ir, jeigu žinoma, jos 
išmetamo CO2 kiekį arba, jeigu jis 
nežinomas, sukomplektuotos transporto 
priemonės etaloninei masei prilygstančios 
nesukomplektuotos transporto priemonės 
išmetamo CO2 kiekį.
Komisija iki 2011 m. gruodžio 31 d. imasi 
šiam procesui reikalingų 2007 m. rugsėjo 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2007/46/EB, nustatančios 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų bei tokioms transporto 
priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių 
dalių ir atskirų techninių mazgų 
patvirtinimo pagrindus (Pagrindų 
direktyva)1 pataisymų. Siekiant užtikrinti, 
kad aprašytas procesas būtų pripažintas, 
Komisija per pirmuosius kalendorinius 
metus po šios direktyvos įsigaliojimo turi 
šį procesą pripažinti ir prireikus 
atitinkamai pakeisti. Tik įsigaliojus šiems 
pakeitimams galima visiškai įskaičiuoti 
keliais etapais pagamintas transporto 
priemones vertinant, ar pasiektos tikslinės 
vertės.
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1 OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pateiktame pasiūlyme neatsižvelgiama į nesukomplektuotų transporto priemonių 
patvirtinimo reikalavimus ir esamus dalykinius santykius tarp nesukomplektuotų transporto 
priemonių ir sukomplektuotų transporto priemonių gamintojų. Siekiant teisingai įtraukti 
nesukomplektuotų (sukomplektuotų) transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir etaloninę 
masę neturi būti užkraunama nepakeliama našta nesukomplektuotų transporto priemonių 
gamintojams.


