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Pakeitimas 18
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Nustačius tolesnį 50 g CO2/km 
2025 m. tikslą būtų užtikrinama, kad 
lengvųjų automobilių degalų 
sunaudojimo efektyvumas toliau didėtų po 
2020 m., ekonomika būtų mažiau 
pažeidžiama dėl naftos kainų šuolių ir į 
rinką patektų daug itin mažai anglies 
dioksido išmetančių transporto 
priemonių; tai padėtų pasiekti Komisijos 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane“1 nustatytus tikslus;
_____________________
1 COM(2011) 0112.

Or. en

Pagrindimas

2012 m. birželio mėn. Vokietijos Bundestagas paragino federalinę vyriausybę paremti plataus 
užmojo Europos poziciją dėl 50 g CO2/km 2025 m. tikslo, nes taip būtų remiami plataus 
užmojo ir labai reikalingi Europos klimato tikslai.

Pakeitimas 19
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kad būtų užtikrinta automobilių 
gamintojams nuspėjama politikos 
programa taikant sistemą, pagal kurią 
reikia toliau gerinti automobilių degalų 
suvartojimo efektyvumą po 2020 m., ir 
laikantis transporto sektoriaus 
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priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslų, kurie įeina į Sąjungos 
klimato tikslus, reikia nustatyti tolesnį 
60 g/km tikslą 2025 m.;

Or. en

Pakeitimas 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Tolesnė pažangių technologijų, 
kuriomis siekiama pagerinti lengvųjų 
transporto priemonių efektyvumą, 
pasaulio rinkų plėtra atitinka strategijoje 
„Europa 2020“ numatytą pavyzdinę 
iniciatyvą dėl tausiai išteklius 
naudojančios Europos, pagal kurią 
remiamas perėjimas prie efektyvaus 
išteklių naudojimo ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
siekiant tvaraus augimo. Siekiant toliau 
skatinti šios srities inovacijas, šiame 
reglamente turėtų būti numatytas 
ilgalaikis siektinas 2025 m. tikslas;

Or. en

Pagrindimas

Vertinama, kad dėl poreikio pagaminti daugiau taupiai kurą naudojančių transporto 
priemonių ES iki 2030 m. bus sukurta 110 000 naujų darbo vietų, ypač chemijos ir 
elektronikos pramonės srityse (McKinsey). Nustačius 70 g/km iki 2025 m. tikslą būtų 
užtikrinta, kad būtų toliau investuojama į alternatyvia energija varomus traukinius, vadinasi, 
būtų sukurta papildomų su moderniomis technologijomis susijusių darbo vietų.

Pakeitimas 21
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Siekiant socialinės lygybės ir 
tvarumo, nuo 2025 m. neturėtų būti 
taikomi naudingumo parametras ir 
funkcijos statumo koeficientas;

Or. en

Pagrindimas

Rinkoje padaugėjus ypač mažai anglies dioksido išmetančių automobilių, „naudos“ 
parametras ir statumas tampa nebereikalingi, nes gamintojai gali užtikrinti nulinę taršą.

Pakeitimas 22
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Pagal šį reglamentą turėtų būti 
pripažįstama, kad pramonei būtų padaryta 
potenciali žala, jei 2025 m. tikslas būtų 
nustatytas vėliau. Tai trukdytų parengti 
patikimus planus, kurių reikia siekiant 
plataus užmojo 2025 m. tikslo;

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai sudaro patikimus planus daugeliui metų į priekį. Turima pakankamai žinių apie 
įmanomus CO2 kiekio sumažinimus, todėl teisės aktų leidėjas turėtų užtikrinti, kad investicijos 
į mažataršes transporto priemones atsipirks.

Pakeitimas 23
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 95 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos 
prieigos10 ir jo įgyvendinimo priemonėmis 
bei naudojantis naujoviškomis 
technologijomis;

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 95 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos 
prieigos10 ir jo įgyvendinimo priemonėmis 
bei naudojantis naujoviškomis 
technologijomis; Vis dėlto iš Komisijos 
atliktų tyrimų matyti, kad išmetamo CO2
kiekiui matuoti naudojamos bandymų 
procedūros pagal tą reglamentą nepadėjo 
išvengti tokios padėties, kai gamintojai vis 
dažniau naudojasi galimybėmis pasirinkti 
ir užtikrina tariamai mažesnius išmetamo 
CO2 kiekius, kurie nėra susiję su 
technologiniais patobulinimais ir negali 
būti užtikrinti realiomis važiavimo keliu 
sąlygomis. Taigi, siekiant užtikrinti, kad 
per bandymų procedūras būtų tinkamai 
nustatomas tikrasis automobilių išmetamo 
CO2 kiekis, reikėtų skubiai persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007;

Or. en

Pakeitimas 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 95 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 95 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
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toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojantis naujoviškomis 
technologijomis;

toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojantis naujoviškomis 
technologijomis; Vis dėlto iš Komisijos 
atliktų tyrimų matyti, kad išmetamo CO2
kiekiui matuoti naudojamos bandymų 
procedūros pagal tą reglamentą nepadėjo 
išvengti tokios padėties, kai gamintojai vis 
dažniau naudojasi galimybėmis pasirinkti 
ir užtikrina tariamai mažesnius išmetamo 
CO2 kiekius, kurie nėra priskirtini prie 
technologinių patobulinimų ir negali būti 
užtikrinti realiomis važiavimo keliu 
sąlygomis. Taigi, siekiant užtikrinti, kad 
per bandymų procedūras būtų tiksliai 
nustatomas tikrasis transporto priemonių 
realiomis važiavimo keliu sąlygomis 
išmetamo CO2 kiekis, reikėtų skubiai iš 
dalies pakeisti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir naująjį Europos 
važiavimo ciklą (angl. NEDC). Kitas 
etapas turėtų būti kuo greičiau į Sąjungos 
teisę integruoti pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą 
(PLTPBP), kurią šiuo metu rengia 
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos 
komisijos tarnybos, kai tik ji bus užbaigta. 
Komisija turėtų apsvarstyti, ar 
integruojant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą 
į Sąjungos teisę reikia ją papildyti 
papildomomis nuostatomis, kad būtų 
užtikrinta, jog atliekant bandymų 
procedūras būtų tiksliai nustatomas 
tikromis važiavimo keliu sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekis;  

Or. de
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Pagrindimas

Vartotojai turėtų galėti pasitikėti gamintojų nurodytais degalų suvartojimo skaičiais.  
Dabartinis bandymų ciklas suteikia daug lanksčių galimybių, tačiau neatspindi tikrovės. 
Pagal pasaulinę lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą bus padaryti 
patobulinimai, tačiau užtruks šiek tiek laiko, kol ji bus pabaigta. Todėl reikėtų iš dalies 
pakeisti naująjį Europos važiavimo ciklą, kol neįdiegta pasaulinė lengvųjų transporto 
priemonių bandymų procedūra. Be to, reikėtų apsvarstyti, ar reikėtų papildyti šią procedūrą 
papildomomis ES nuostatomis, kadangi pasaulinis ciklas negali tinkamai atspindėti padėties 
ES.

Pakeitimas 25
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. 
Gamintojai, kurių vidutinis išmetamo CO2
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, moka mokestį už viršytą taršos 
normą už kiekvienus kalendorinius metus 
nuo 2012 m. Mokestis turėtų būti 
pritaikomas atsižvelgiant į tai, kiek 
gamintojai viršijo jiems nustatytą normą. 
Ilgainiui mokestis turėtų būti didinamas. 
Siekiant suteikti pakankamai paskatų 
imtis mažinti lengvųjų automobilių 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį, mokestis 
turėtų atspindėti technologines sąnaudas 
ir galimas didžiausias ribines atitikties 
šiam Reglamentui sąnaudas. Sumos, 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomos Sąjungos 
bendrojo biudžeto įplaukomis;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatytas tokio lygio mokestis už viršytą taršos normą, kad būtų užtikrinama, jog 
visi gamintojai laikytųsi reglamento. Siekiant suteikti pakankamai paskatų imtis mažinti 
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lengvųjų automobilių savitąjį išmetamo CO2 kiekį, mokestis turi atspindėti galimas atskirų 
gamintojų didžiausias ribines sąnaudas, paremtas technologinėmis sąnaudomis.

Pakeitimas 26
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Vertinama, kad sąnaudos, kurių 
reikia 95 g CO2/km tikslui 2020 m. 
pasiekti, yra daug mažesnės, nei manyta 
anksčiau. Laikoma, kad tikslą pasiekti 
įmanoma ir kad nereikia jokio 
pereinamojo laikotarpio nustatant šio 
reglamento taikymo pradžios datą;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos atlikta analizė parodė, kad 95 g tikslą įmanoma pasiekti 2020 m., todėl 
jokio pereinamojo laikotarpio nereikia.

Pakeitimas 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Didelės ir nuolat didėjančios 
iškastinio kuro (ypač naftos) kainos kelia 
pavojų ekonomikos atsigavimui, energijos 
tiekimo saugumui ir galimybei naudotis 
energija Europoje. Naftos kainų šuoliai 
gali sukelti didelius ekonomikos 
nuosmukius, mažinti konkurencingumą ir 
didinti nedarbą. Todėl priklausomybės 
nuo naftos sumažinimas turėtų būti 
prioritetas, visų pirma gaminant efektyviai 
ir taupiai degalus naudojančius 
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automobilius;

Or. it

Pakeitimas 28
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingaisiais kreditais suteikiant taršos leidimus mažiau nei 35 g/km CO2 išmetančioms 
transporto priemonėms silpninami atskiri gamintojų anglies dioksido išmetimo tikslai. Tai, 
kad elektra varomos transporto priemonės šiuo metu reglamente laikomos netaršiomis 
transporto priemonėmis, jau yra didelė paskata, kadangi elektra varomų transporto 
priemonių „nuo išgavimo iki panaudojimo“ tarša yra gerokai didesnė nei 0 g CO2/km. 
Ypatingieji kreditai didina vidutinių savitųjų išmetamo CO2 kiekių iškraipymą ir kenkia šiame 
reglamente nustatytam aplinkosaugos naudingumui. Todėl jie turėtų būti panaikinti.

Pakeitimas 29
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 

Išbraukta.
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yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti;

Or. fr

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai galėtų pakenkti išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslui, todėl juos reikėtų 
panaikinti.

Pakeitimas 30
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti;

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti iki 
2025 m. tokias transporto priemones 
laikant nulinės taršos transporto 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 31
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
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yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti;

yra tinkama jų 2025 m. ribinę vertę 
nustatyti dabar, kad būtų užtikrintas 
planavimo tikrumas;

Or. de

Pagrindimas

Kelis kartus skaičiuojant labai mažos CO2 taršos transporto priemones ribinė vertė 
laikotarpiu po 2020 m. būtų ne tokia griežta, o tai prieštarauja reglamento tikslui. Nustačius 
2025 m. ribinę vertę taip pat padaugėtų itin mažai anglies dioksido išmetančių transporto 
priemonių, o 2020 m. ribinė vertė nebūtų sumažinta. Todėl geriau laikytis šio požiūrio, o ne 
suteikti ypatinguosius kreditus remiantis daugkartinio transporto priemonių skaičiavimo 
principu.

Pakeitimas 32
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Nors tam tikrų alternatyvių rūšių 
degalų naudojimas gali padėti gerokai 
sumažinti išmetamą CO2  kiekį žvelgiant iš 
gyvavimo ciklo perspektyvos, pripažinta, 
kad gaminant tuos alternatyvių rūšių 
degalus išmetamas CO2 kiekis gali būti 
didesnis nei gaminant įprastų rūšių 
degalus. Turėtų būti įvertintas visų 
transporto priemonių gamintojų grandies 
išmetamų teršalų kiekis, įskaitant 
alternatyviu kuru varomas transporto 
priemones, nes jų rinkos dalis didėja. 
Todėl Komisija turėtų pateikti matus, 
kuriuos taikant būtų atsižvelgta į 
gamintojų grandies išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį laikotarpiui 
po 2025 m;

Or. en
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Pakeitimas 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Siekiant paspartinti ypač mažai 
teršalų į aplinką išmetančių transporto 
priemonių paplitimą rinkoje, būtina visoje 
Sąjungoje plėtoti tinkamą alternatyvių 
degalų ir transporto priemonių 
naudojamos elektros energijos 
infrastruktūrą, įskaitant įkrovimo stoteles 
visose tinkamose vietose, kuriose 
daugeliui valandų statomi elektriniai 
automobiliai, pvz., automobilių stovėjimo 
aikštelėse su visuomeninio transporto 
prieiga. Elektriniai automobiliai visų 
pirma turėtų saugoti elektros energiją, 
pagamintą naudojant vėjo ir (arba) saulės 
energiją. Be to, visoje Europoje turėtų 
būti pradėti naudoti keičiami transporto 
priemonės valstybinio numerio ženklai, 
kad būtų galima plačiau panaudoti 
elektrinius automobilius trumpoms 
kelionėms į darbą ir atgal;

Or. de

Pagrindimas

Elektriniai automobiliai labai tinkami saugoti perteklinę elektros energiją, pagamintą 
naudojant vėjo ir (arba) saulės energiją. Tačiau tam neišplėtota tinkama infrastruktūra. Be 
to, sukūrus keičiamų transporto priemonės valstybinio numerio ženklų sistemą (tai daroma 
Vokietijoje ir Austrijoje), gyventojams būtų suteikta paskata nusipirkti mažą elektrinį 
automobilį kasdieniam naudojimui kelionėms į darbą ir atgal, o didesnį automobilį naudoti, 
kai į kelionę vyksta visa šeima.

Pakeitimas 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento 
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pripažįstant neproporcingą poveikį 
smulkiausiems gamintojams, kylantį iš 
savitųjų teršalų išmetimo normų, 
nustatytų atsižvelgiant į transporto 
priemonės naudingumą, laikymosi, didelę 
administracinę naštą, susijusią su 
nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo 
procedūra, ir tik nedidelę naudą dėl šių 
gamintojų parduodamų transporto 
priemonių neišmesto į aplinką CO2, 
gamintojams, kurie atsakingi už mažiau 
nei 500 naujų keleivinių automobilių per 
metus, nebetaikoma savitoji teršalų 
išmetimo norma ir mokestis už viršytą 
taršos normą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento 
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pripažįstant neproporcingą poveikį 
smulkiausiems gamintojams, kylantį iš 
savitųjų teršalų išmetimo normų, nustatytų 
atsižvelgiant į transporto priemonės 
naudingumą, laikymosi, didelę 
administracinę naštą, susijusią su nukrypti 
leidžiančių nuostatų taikymo procedūra, ir 
tik nedidelę naudą dėl šių gamintojų 
parduodamų transporto priemonių 
neišmesto į aplinką CO2, gamintojams, 
kurie atsakingi už mažiau nei 500 naujų 
keleivinių automobilių per metus, 
nebetaikoma savitoji teršalų išmetimo 
norma ir mokestis už viršytą taršos normą;

(4) pripažįstant neproporcingą poveikį 
smulkiausiems gamintojams, kylantį iš 
savitųjų teršalų išmetimo normų, nustatytų 
atsižvelgiant į transporto priemonės 
naudingumą, laikymosi, didelę 
administracinę naštą, susijusią su nukrypti 
leidžiančių nuostatų taikymo procedūra, ir 
tik nedidelę naudą dėl šių gamintojų 
parduodamų transporto priemonių 
neišmesto į aplinką CO2, gamintojams, 
kurie atsakingi už mažiau nei 1 000 naujų 
keleivinių automobilių per metus, 
nebetaikoma savitoji teršalų išmetimo
norma ir mokestis už viršytą taršos normą;

Or. fr
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Pakeitimas 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento 
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) supaprastinama nukrypti leidžiančių 
nuostatų nustatymo mažiems 
gamintojams procedūra, suteikiant 
daugiau lankstumo dėl gamintojų 
prašymų nustatyti nukrypti leidžiančias 
nuostatas pateikimo ir Komisijos 
sprendimo jas nustatyti priėmimo 
terminų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) po 2020 m. turėtų būti toliau taikoma 
nukrypti leidžiančių nuostatų nustatymo 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 
procedūra. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad 
reikalingos tam tikro rinkos segmento 
gamintojų pastangos mažinti išmetamų 
teršalų kiekį atitiktų didžiųjų gamintojų 
pastangas, nuo 2020 m. turėtų būti 
taikoma norma, kuri yra 45 % mažesnė už 
2007 m. tam tikro rinkos segmento 
gamintojams taikytą savitąją teršalų 
išmetimo normą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 38
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento 
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) po 2020 m. turėtų būti toliau taikoma 
nukrypti leidžiančių nuostatų nustatymo 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 
procedūra. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad 
reikalingos tam tikro rinkos segmento 
gamintojų pastangos mažinti išmetamų 
teršalų kiekį atitiktų didžiųjų gamintojų 
pastangas, nuo 2020 m. turėtų būti taikoma 
norma, kuri yra 45 % mažesnė už 2007 m. 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 
taikytą savitąją teršalų išmetimo normą;

(6) po 2020 m. turėtų būti toliau taikoma 
nukrypti leidžiančių nuostatų nustatymo 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 
procedūra. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad 
reikalingos tam tikro rinkos segmento 
gamintojų pastangos mažinti išmetamų 
teršalų kiekį atitiktų didžiųjų gamintojų 
pastangas, nuo 2020 m. turėtų būti taikoma 
norma, kuri yra 45 % mažesnė už 2007 m. 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 
taikytą savitąją teršalų išmetimo normą;
Atitinkami tikslai turėtų būti nustatyti 
2025 m;

Or. en

Pakeitimas 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento 
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Atsižvelgiant į tai, kad automobilių 
pramonei reikia duoti pakankamai laiko 
ir užtikrinti jos planavimo bei investavimo 
tęstinumą, būtų tinkama šiame 
reglamente nustatyti orientacinį išmetamo 
CO2 kiekio sumažinimo iki 2025 m. tikslą;

Or. en

Pakeitimas 40
Mario Pirillo
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Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas 
laikotarpiu po 2020 m. Tokios nuorodos 
turėtų būti pagrįstos įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius klimato 
kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.; Ataskaitoje turėtų būti 
įvertinamas išmetamo CO2 kiekis per visą 
transporto priemonės gyvavimo ciklą 
(įskaitant gamybos etapą ir etapą baigus 
eksploatuoti transporto priemonę);

Or. it

Pakeitimas 41
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas 
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas 
laikotarpiu po 2020 m. Tokios nuorodos 
turėtų būti pagrįstos įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius klimato 
kaitos tikslus, bendros išmetamo CO2
kiekio, susijusio su trim automobilio 
gyvavimo ciklo etapais (gamybos, 



PE506.077v01-00 18/105 AM\928120LT.doc

LT

plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

eksploatacijos ir eksploatacijos pabaigos), 
tendencijos įvertinimu, ir koks būtų 
poveikis automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

Or. de

Pagrindimas

Sumažinus automobilių išmetamų teršalų kiekį tik eksploatacijos etapu gali padidėti 
aplinkosauginis poveikis gamybos ir eksploatacijos pabaigos etapais. Todėl automobilių 
išmetamų teršalų tendencijos turėtų būti apytikriai skaičiuojamos per visą gyvavimo ciklą, 
kad ankstyvuoju etapu būtų galima parengti pasiūlymus dėl atsakomųjų priemonių, jei 
paaiškėtų, kad labai padidėjo bendras teršalų kiekis.

Pakeitimas 42
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų 
poveikis automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas gali būti keičiamas
laikotarpiui po 2020 m. Tokios nuorodos 
turėtų būti pagrįstos įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir koks 
būtų poveikis automobiliams skirtų 
ekonomiškai efektyvių CO2 mažinimo 
technologijų plėtrai. Todėl pageidautina, 
kad šie aspektai būtų peržiūrėti, Komisija 
pateiktų ataskaitą ir prireikus pasiūlymus 
dėl tikslų po 2020 m.; ES ilgalaikiai 
mažinimo tikslai priklauso nuo to, koks 
bus sudarytas pasaulinis susitarimas dėl 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo;

Or. pl
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Pakeitimas 43
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas 
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl 
tikslų po 2020 m.;

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nustatyti 
naują išmetamo CO2 teršalų mažinimo 
normą laikotarpiui po 2020 m. Ta norma
turėtų būti pagrįsta įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius klimato 
kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai;

Or. fr

Pakeitimas 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas
laikotarpiui po 2020 m. Tokios nuorodos 
turėtų būti pagrįstos įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius klimato 
kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina šiame 
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aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

reglamente nustatyti 2025 m. tikslą ir 
pageidautina, kad Komisija pateiktų 
ataskaitą dėl naujiems lengviesiems 
automobiliams po 2030 m. taikytinų CO2
išmetimo normų;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pasiųsti aiškų politinį signalą automobilių gamintojams, kad reikia toliau mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį, ir užtikrinti planavimą ir tikrumą dėl investicijų automobilių ir 
sudedamųjų dalių pramonėje. Keleivinių automobilių produktų ciklas yra 5−7 metai, o 
furgonų − daugiau kaip 10 metų (Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis). 
Todėl dabar itin svarbu susitarti dėl 2025 m. normų ir nustatyti laikotarpį, kada bus pakeistos 
2030 m. normos.

Pakeitimas 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas 
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl 
tikslų po 2020 m.;

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nustatyti 
išmetamo CO2 teršalų mažinimo normą 
laikotarpiui po 2020 m. Ta norma turėtų 
būti pagrįsta įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius klimato 
kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai;

Or. en
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Pakeitimas 46
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas 
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas 
laikotarpiui po 2020 m. Tokios nuorodos 
turėtų būti pagrįstos įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius klimato 
kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų persvarstyti, kai tik bus 
nustatytos naujos bandymų procedūros ir 
pradėta geriau suprasti vykstančius 
technologinius pokyčius. Komisija tuomet
pateiktų ataskaitą ir prireikus pasiūlymus 
dėl tikslų po 2020 m.;

Or. fr

Pakeitimas 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius 
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas
laikotarpiui po 2020 m. Tokios nuorodos 
turėtų būti pagrįstos įvertinimu, kiek būtina 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, 
atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius klimato 
kaitos tikslus, ir koks būtų poveikis 
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automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų 
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.; Toje ataskaitoje turėtų būti 
atsižvelgiama į viso lengvųjų automobilių 
gyvavimo ciklo metu (įskaitant gamybą ir 
gyvavimo ciklo pabaigą) išmetamą CO2
kiekį;

Or. en

Pakeitimas 48
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Ekologinės naujovės atlieka svarbų 
vaidmenį gerinant naujų lengvųjų 
automobilių išmetamo teršalų kiekio 
rodiklius. Ekologinėms naujovėms kurti 
taikomas paskatų mechanizmas tinkamai 
neveikia, visų pirma dėl sąlygų, kurios 
nustatytos 2011 m. liepos 25 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamente (ES) 
Nr. 725/2011, kuriuo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 443/20091 nustatoma keleivinių 
automobilių išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo naujoviškų technologijų 
pripažinimo ir patvirtinimo procedūra. 
Kad būtų galima suderinti ir supaprastinti 
naujoviškų technologijų pripažinimo 
ekologinėmis naujovėmis procedūrą, 
Komisija turėtų pakeisti šį reglamentą;
____________________
1 OL L 194, 2011 7 26, p. 19.

Or. en
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Pakeitimas 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Atsižvelgiant į tai, kad tiksli ir 
teisinga informacija apie išmetamo CO2
kiekį ir degalų sunaudojimą labai svarbi 
vartotojams, kad jie galėtų sąmoningai 
pasirinkti, vertinant šiuos du parametrus 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. 
Dabar transporto priemonių kelyje 
išmetamas teršalų kiekis labai skiriasi nuo 
skaičių, kurie gaunami bandymo ciklo 
metu. Todėl reikia kiek įmanoma greičiau 
parengti bandymo ciklą, per kurį gauti 
rezultatai būtų tikslesni;

Or. it

Pakeitimas 50
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento 
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Kad faktinio naujų automobilių 
išmetamo CO2 kiekio skaičiavimų 
rezultatai būtų kuo artimesni normaliomis 
sąlygomis eksploatuojamo automobilio 
išmetamam teršalų kiekiui, Komisija turi 
siekti užtikrinti, kad kaip galima greičiau 
būtų parengta nauja lengvųjų transporto 
priemonių bandymų procedūra 
(pasaulinis lengvųjų transporto priemonių 
bandymų ciklas), kad ji būtų priimta 
Europos lygmeniu 2014 m. pabaigoje ir 
pradėta taikyti 2017 m. sausio mėn.;

Or. it
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Pakeitimas 51
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą,
tačiau dar nėra baigtas. Todėl Reglamento
(EB) Nr. 443/2009 I priede nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą. Pakeitus bandymų
procedūras reikėtų pataisyti I priede 
nustatytas ribas, kad gamintojams ir įvairių 
klasių transporto priemonėms būtų taikomi 
panašaus griežtumo reikalavimai;

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą
(PLTPBP), kuri, ją parengus, turėtų būti 
įtraukta į Sąjungos teisės aktus. Komisija 
turėtų apsvarstyti, ar integruojant 
PLTPBP į Sąjungos teisę ją reikėtų 
papildyti papildomomis nuostatomis, ypač 
atsižvelgiant į šio reglamento 
įgyvendinimą, kad būtų užtikrinta, jog 
atliekant bandymų procedūras būtų 
tinkamai nustatomas realiomis važiavimo 
keliu sąlygomis išmetamų teršalų kiekis. 
Kol neparengta pasaulinė lengvųjų 
transporto priemonių bandymų 
procedūra, Reglamento (EB) Nr. 443/2009 
I priede nustatomos teršalų išmetimo 
normos 2020 m., kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą.
Pakeitus bandymų procedūras reikėtų 
pataisyti I priede nustatytas ribas, kad 
gamintojams ir įvairių klasių transporto 
priemonėms būtų taikomi panašaus 
griežtumo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl reglamento 
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą, 
tačiau dar nėra baigtas. Todėl Reglamento
(EB) Nr. 443/2009 I priede nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą. Pakeitus bandymų 
procedūras reikėtų pataisyti I priede 
nustatytas ribas, kad gamintojams ir įvairių 
klasių transporto priemonėms būtų taikomi 
panašaus griežtumo reikalavimai;

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą, 
tačiau dar nėra baigtas. Todėl Reglamento
(EB) Nr. 443/2009 I priede nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą. Pakeitus bandymų 
procedūras reikėtų pataisyti I priede 
nustatytas ribas, kad gamintojams ir įvairių 
klasių transporto priemonėms būtų taikomi 
panašaus griežtumo reikalavimai;
Atitinkamai, jei pasaulinė lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūra 
nepatvirtinama iki 2014 m., Komisija kiek 
įmanoma greičiau turėtų pakeisti 
Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nustatytas 
matavimo procedūras, kad būtų 
atsižvelgiama į realius transporto 
priemonių kelyje išmetamų teršalų 
kiekius;

Or. it

Pakeitimas 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
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tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą, 
tačiau dar nėra baigtas. Todėl Reglamento
(EB) Nr. 443/2009 I priede nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą. Pakeitus bandymų 
procedūras reikėtų pataisyti I priede 
nustatytas ribas, kad gamintojams ir įvairių 
klasių transporto priemonėms būtų taikomi 
panašaus griežtumo reikalavimai;

tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą, 
tačiau dar nėra baigtas. Atsižvelgiant į tai 
ir turint omenyje taikomo bandymų ciklo 
nepakankamumą, turėtų skubiai būti 
parengtas naujas bandymų ciklas, 
atspindintis tikrąjį automobilių išmetamą 
teršalų kiekį, kad būtų užkirstas kelias 
skirtingiems aiškinimams ir nukrypimams 
skirtingose valstybėse narėse. Kol 
nepriimtas naujas bandymų ciklas,
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede 
nustatomos teršalų išmetimo normos 
2020 m., kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą.
Pakeitus bandymų procedūras reikėtų 
pataisyti I priede nustatytas ribas, kad 
gamintojams ir įvairių klasių transporto 
priemonėms būtų taikomi panašaus 
griežtumo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą, 
tačiau dar nėra baigtas. Todėl Reglamento
(EB) Nr. 443/2009 I priede nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą
(PLTPBP), tačiau dar nėra baigtas. Todėl 
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede 
nustatomos teršalų išmetimo normos 
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skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą. Pakeitus bandymų
procedūras reikėtų pataisyti I priede
nustatytas ribas, kad gamintojams ir 
įvairių klasių transporto priemonėms būtų 
taikomi panašaus griežtumo reikalavimai;

2020 m., kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą.
Siekiant užtikrinti, kad šis Reglamentas 
užtikrintų išmetamų teršalų kiekio 
mažinimą, kaip tikimasi, bandymų 
procedūra turėtų būti pakeista į pasaulinę 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą nuo 2016 m. sausio 1 d. Kai tik 
2016 m. šio reglamento tikslais bus 
pradėta taikyti pasaulinė lengvųjų 
transporto priemonių bandymų 
procedūra, turėtų būti pataisytos I priede
nustatytos ribos, kad gamintojams ir 
įvairių klasių transporto priemonėms būtų 
taikomi panašaus griežtumo reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Plačiai pripažinta, kad dabartinis bandymų ciklas tiksliai neatitinka realių vairavimo sąlygų. 
Gerokai pažengta kuriant PLTPBP procedūrą ir ją tikimasi baigti 2014 m. Baigus ją kurti bus 
išspręsta daugybė dabar naudojamų naujojo Europos važiavimo ciklo bandymų problemų. 
Todėl naujasis PLTPBP ciklas ir procedūros turėtų įsigalioti nuo 2016 m.

Pakeitimas 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą, 
tačiau dar nėra baigtas. Todėl Reglamento
(EB) Nr. 443/2009 I priede nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą, 
tačiau dar nėra baigtas. Todėl Reglamento
(EB) Nr. 443/2009 I priede nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
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715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą. Pakeitus bandymų 
procedūras reikėtų pataisyti I priede 
nustatytas ribas, kad gamintojams ir įvairių 
klasių transporto priemonėms būtų taikomi
panašaus griežtumo reikalavimai;

715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą. Tačiau, kai tik 
procedūra bus galutinai parengta, 
bandymų ciklas turėtų būti kuo greičiau 
integruotas į Sąjungos teisę.  Komisija 
turėtų apsvarstyti, ar integruojant 
PLTPBP į Sąjungos teisę reikia ją 
papildyti papildomomis nuostatomis, kad 
būtų užtikrinta, jog atliekant bandymų 
procedūras būtų tinkamai nustatomas 
realiomis važiavimo keliu sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekis. Pakeitus 
bandymų procedūras reikėtų pataisyti 
I priede nustatytas ribas, kad gamintojams 
ir įvairių klasių transporto priemonėms 
būtų taikomi panašaus griežtumo 
reikalavimai;

Or. de

Pagrindimas

Vartotojai turėtų galėti pasitikėti gamintojų nurodytais degalų suvartojimo skaičiais.  
Dabartinis bandymų ciklas suteikia daug lanksčių galimybių, tačiau neatspindi tikrovės. 
Pagal pasaulinę lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą bus padaryti 
patobulinimai, tačiau užtruks šiek tiek laiko, kol ji bus pabaigta. Be to, reikėtų apsvarstyti, ar 
reikėtų papildyti šią procedūrą papildomomis ES nuostatomis, kadangi pasaulinis ciklas 
negali tinkamai atspindėti padėties ES.

Pakeitimas 56
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Siekiant suteikti pakankamai paskatų 
įdiegti patobulinimus, kurie padėtų 
mažinti automobilių savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, mokestis už viršytą taršos 
normą turėtų būti suderintas ir atspindėti 
technologines sąnaudas ir galimas 
didžiausias ribines atitikties Reglamentui 
(EB) Nr. 443/2009 sąnaudas;
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Or. en

Pakeitimas 57
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Kai kurie alternatyvūs degalai labai 
sumažina išmetamo CO2 kiekį, tačiau 
dabar tampa žinoma, kad per visą šių 
degalų gyvavimo ciklą išmetamo CO2
kiekis gali būti didesnis nei įprastų rūšių 
degalų. Todėl reikia atsižvelgti į 
alternatyvių degalų gamybos proceso 
metu išmetamą CO2 kiekį, nes jų rinkos 
dalis didėja;

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas 443/2009 taikomas tik transporto priemonių išmetamosioms dujoms, bet ne 
teršalams, išmetamiems gaminant elektros energiją arba vandenilį vadinamosioms 
netaršioms transporto priemonėms, net jei jų realūs išmetamų teršalų kiekiai gali būti gerokai 
didesni. Siekiant užtikrinti, kad gamintojai rinktųsi varomąsias sistemas, kurios išmeta 
mažiausią bendrą teršalų kiekį, šiame reglamente turėtų būti atsižvelgta į gamintojų grandies 
išmetamų teršalų kiekius, kaip tai standartiškai daroma JAV.

Pakeitimas 58
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento 
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) „Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. plane“ 
rekomenduojamas bendras transporto 
sektoriaus 54–67 proc. sumažinimo 
tikslas. Siekiant paskatinti automobilių 
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pramonę dar labiau sumažinti naujų 
automobilių išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir leisti palyginti 
įvairias matų ir parametrų kombinacijas, 
nustatant naujus laikotarpio po 2020 m. 
tikslus reikia laikytis ilgalaikio požiūrio. 
Tie tikslai turėtų padėti išlaikyti Sąjungos 
pirmaujantį vaismenį mažai CO2 į aplinką 
išmetančių transporto priemonių kūrimo 
srityje tarptautiniu lygmeniu, skatinti 
mokslinius tyrimus ir plėtrą šioje srityje, 
taip pat skatinti vartotojų ir rinkos 
priimtinumą mažai CO2 į aplinką 
išmetančių transporto priemonių 
atžvilgiu, tuo pat metu užtikrinant jų 
įperkamumą ir socialinę lygybę. Komisija 
turėtų pateikti detalų tvarkaraštį, kurio 
turėtų būti laikomasi analizuojant, 
diskutuojant ir priimant sprendimus visais 
atitinkamais klausimais su visais 
suinteresuotaisiais asmenimis siekiant ne 
vėliau kaip 2017 m. nustatyti po 2020 m. 
tikslą ir suteikti pramonei pakankamai 
laiko jį įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 59
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 
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priemonių masės ir Reglamente (EB) Nr. 
715/2007 reglamentuotos bandymų 
procedūros savitajam išmetamo CO2 
kiekiui apskaičiuoti. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

priemonių masės ir ratų apibrėžto ploto ir
Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
reglamentuotos bandymų procedūros 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui 
apskaičiuoti. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu; Ruošdama ir rengdama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 
priemonių masės ir Reglamente (EB) Nr. 
715/2007 reglamentuotos bandymų 
procedūros savitajam išmetamo CO2 
kiekiui apskaičiuoti. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 
priemonių masės ir ratų apibrėžto ploto ir
Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
reglamentuotos bandymų procedūros 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui 
apskaičiuoti. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu; Ruošdama ir rengdama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
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Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pagrindimas

CO2 ribinės vertės turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į automobilio naudojamąją vertę. Čia 
nėra tiesioginės sąsajos tarp masės ir naudojamosios vertės.  Automobilio ratų apibrėžtas 
plotas, t. y. tarpvėžės plotis, padaugintas iš keturių ratų apibrėžto ploto, leidžia geriau 
nustatyti apytikslę naudojamąją vertę. JAV taip pat ratų apibrėžtas plotas naudojamas kaip 
„naudos“ parametras. Be to, ratų apibrėžto ploto kaip naudingumo parametro naudojimas 
turėtų mažinti transporto priemonių tendenciją tapti vis sunkesnėms, o gamintojus paskatintų 
gaminti lengvasvorius automobilius.

Pakeitimas 61
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 
priemonių masės ir Reglamente (EB) Nr. 
715/2007 reglamentuotos bandymų 
procedūros savitajam išmetamo CO2 
kiekiui apskaičiuoti. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl ratų apibrėžto 
ploto ir Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
reglamentuotos bandymų procedūros 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui 
apskaičiuoti. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu; Ruošdama ir rengdama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en
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Pagrindimas

Automobilio masė nėra geras jo naudingumo (naudos) rodiklis ir todėl neturėtų būti 
naudojamas siekiant nustatyti konkrečias taršos mažinimo normas. Priešingai, ratų 
apibrėžtas plotas (tarpvėžės plotis x važiuoklės bazė) yra geresnis naudingumo parametras: 
jis neutralesnis, stabilesnis ir geriau atspindi automobilio naudingumą. Automobilių pirkėjai 
gali pasirinkti automobilį atsižvelgdami į jo dydį, bet ne svorį. Ratų apibrėžtu plotu pagrįstas 
reglamentavimas pripažintų gamintojų pastangas lengvinti automobilius.

Pakeitimas 62
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 
priemonių masės ir Reglamente (EB) Nr. 
715/2007 reglamentuotos bandymų 
procedūros savitajam išmetamo CO2 
kiekiui apskaičiuoti. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 
išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 
priemonių masės ir ratų apibrėžto ploto ir
Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
reglamentuotos bandymų procedūros 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui 
apskaičiuoti. Ypač svarbu, kad Komisija
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas
ekspertų lygiu; Ruošdama ir rengdama
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en



PE506.077v01-00 34/105 AM\928120LT.doc

LT

Pakeitimas 63
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo 
plotą ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ 
koeficientą I priede pateiktose formulėse. 
Nustatyti šį dydį įmanoma ir galimybė jį 
naudoti buvo įvertinta atliekant poveikio 
vertinimą; remiantis tuo vertinimu 
daroma išvada, kad 2020 m. taikytinoje 
formulėje naudojamas „naudos“ 
parametras turėtų būti masė. Tačiau 
mažesnės sąnaudos ir pranašumai, susiję 
su „naudos“ parametro pakeitimu į 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo 
plotą, turėtų būti nagrinėjami atliekant 
būsimą peržiūrą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 64
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo plotą 
ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ koeficientą 
I priede pateiktose formulėse. Nustatyti šį 
dydį įmanoma ir galimybė jį naudoti buvo 
įvertinta atliekant poveikio vertinimą;
remiantis tuo vertinimu daroma išvada, 
kad 2020 m. taikytinoje formulėje 
naudojamas „naudos“ parametras turėtų 
būti masė. Tačiau mažesnės sąnaudos ir 
pranašumai, susiję su „naudos“ 
parametro pakeitimu į transporto 

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo plotą 
ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ koeficientą 
I priede pateiktose formulėse. Nustatyti šį 
dydį įmanoma ir galimybė jį naudoti buvo 
įvertinta atliekant poveikio vertinimą. Be 
to, remiantis mažesnėmis sąnaudomis 
ypač tikslinga transporto priemonės masę 
kaip „naudos“ parametrą pakeisti
transporto priemonės ratų apibrėžtu plotu;
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priemonės ratų apibrėžtą jo plotą, turėtų 
būti nagrinėjami atliekant būsimą 
peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo plotą 
ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ koeficientą 
I priede pateiktose formulėse. Nustatyti šį 
dydį įmanoma ir galimybė jį naudoti buvo 
įvertinta atliekant poveikio vertinimą; 
remiantis tuo vertinimu daroma išvada, 
kad 2020 m. taikytinoje formulėje 
naudojamas „naudos“ parametras turėtų 
būti masė. Tačiau mažesnės sąnaudos ir 
pranašumai, susiję su „naudos“ parametro
pakeitimu į transporto priemonės ratų
apibrėžtą jo plotą, turėtų būti nagrinėjami 
atliekant būsimą peržiūrą;

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo plotą 
ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ koeficientą 
I priede pateiktose formulėse. Nustatyti šį 
dydį įmanoma ir galimybė jį naudoti buvo 
įvertinta atliekant poveikio vertinimą. 
Nuspręsta, kad 2020 m. taikytinoje 
formulėje naudojamas „naudos“ 
parametras turėtų būti masė, kadangi 
gamintojai, remdamiesi tuo, kad esamas 
parametras ir toliau bus taikomas, yra 
parengę savo atitikties užtikrinimo planus 
iki 2020 m. Tačiau nuo 2025 m. transporto 
priemonės ratų apibrėžto ploto kaip 
„naudos“ parametro naudojimą būtų 
galima pagrįsti mažesnėmis jo 
sąnaudomis ir pranašumais. Taigi, 
siekiant užtikrinti sklandų būsimą 
perėjimą nuo masės parametro naudojimo
prie transporto priemonės ratų apibrėžto 
ploto parametro naudojimo, reikia įvesti 
transporto priemonės ratų apibrėžtu plotu 
pagrįstą formulę, kurią gamintojai taikytų 
nuo 2016 m. kaip mase pagrįstos formulės 
alternatyvą;

Or. de

Pagrindimas

Ratų apibrėžto ploto kaip naudingumo parametro naudojimas neigiamai veiktų transporto 
priemonių tendenciją tapti vis sunkesnėms ir paskatintų lengvasvorių modelių gamybą, kuriai 
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šiuo metu nėra paskatų.

Pakeitimas 66
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija turėtų apsvarstyti naujus 
būdus ilgalaikiam tikslui pasiekti, ypač 
kreivės nuolydį, „naudos“ parametrą ir 
mokesčio už viršytą taršos normą sistemą. 
Siekiant socialinės lygybės ir tvarumo, 
nuo 2025 m. neturėtų būti taikomi 
naudingumo parametras ir funkcijos 
statumo koeficientas;

Or. en

Pagrindimas

Rinkoje padaugėjus itin mažai anglies dioksido išmetančių automobilių, „naudos“ 
parametras ir nuolydis tampa nebereikalingi, nes gamintojai gali užtikrinti nulinę taršą.

Pakeitimas 67
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 95 g 
CO2/km , kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007,
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones, bei 
panaudojant naujoviškas technologijas.

Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 80 g 
CO2/km, kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones.
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Or. en

Pakeitimas 68
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 95 g 
CO2/km , kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones, bei 
panaudojant naujoviškas technologijas.

Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 70 g 
CO2/km , kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones, bei 
panaudojant naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

2012 m. birželio mėn. Vokietijos Bundestagas paragino federalinę vyriausybę paremti plataus 
užmojo Europos poziciją dėl 70 g CO2/km 2020 m. tikslo, nes taip būtų remiami labai 
reikalingi plataus užmojo Europos klimato tikslai.

Pakeitimas 69
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 95 g 
CO2/km, kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007,
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 

Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 95 g 
CO2/km , kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
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ir jo įgyvendinimo priemones, bei 
panaudojant naujoviškas technologijas.

ir jo įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant šį teisės akto persvarstymą reikėtų daugiausia dėmesio skirti vidutinei CO2 teršalų 
normai, kuri bus taikoma naujam automobilių parkui. Naujoviškas technologijas reikia 
reglamentuoti kitu teisės aktu, Reglamentu 725/2011 (taip ir yra daroma), kuris nėra 
persvarstomas.

Pakeitimas 70
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 60 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo 
priemones ir Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą.“

Or. en

Pakeitimas 71
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 50 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007, Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.“

Or. de

Pagrindimas

Privalomą 2015 m. CO2 tikslą reikia nustatyti dabar. Tai suteiks ilgalaikes paskatas kurti 
mažai degalų naudojančias transporto priemones. 2020 m. nustatytą ribinę vertę būtų galima 
pasiekti jau dabar, jei visose transporto priemonių kategorijose būtų naudojami jau 
gaminami mažai degalų naudojantys modeliai.

Pakeitimas 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 65 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo 
priemones ir Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą, bei naujoviškas 
technologijas.“
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Or. en

Pakeitimas 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 70 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo 
priemones ir Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą.“

Or. en

Pakeitimas 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 70 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo 
priemones ir Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą.“
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Or. en

Pagrindimas

Vertinama, kad dėl poreikio pagaminti daugiau taupiai kurą naudojančių transporto 
priemonių ES iki 2030 m. bus sukurta 110 000 naujų darbo vietų, ypač chemijos ir 
elektronikos pramonės srityse (McKinsey). Padidinus transporto priemonių degalų 
sunaudojimo efektyvumą kiekvienas vairuotojas kasmet sutaupo daug pinigų.

Pakeitimas 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų tarp 65 ir 75 g CO2/km, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 5 dalyje.“

Or. de

Pagrindimas

Svarbu nustatyti tikslus ankstyvame etape, kad pramonei būtų užtikrintas planavimo tikrumas. 
Vis dėlto šiuo metu sunku tiksliai pasakyti, kokie tikslai galėtų būti tinkami. Todėl tikslinga 
nurodyti intervalą, pagal kurį tikslas bus nustatytas tinkamu metu.  Kaip nurodyta daugelyje 
tyrimų ir remiantis ekspertų nuomone, tikslai nuo 65 iki 75 g CO2/km yra realūs.

Pakeitimas 76
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų nuo 65 g CO2/km iki 75 g 
CO2/km, kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones. Prieš 
nustatant šį tikslą Komisija turėtų atlikti 
poveikio vertinimą, ypač atsižvelgdama į 
technologinį įgyvendinamumą ir rinkos 
galimybes įsisavinti naujus 
automobilius.“

Or. it

Pakeitimas 77
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 60 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą ir jo 
įgyvendinimo priemones.“

Or. fr
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Pagrindimas

Transporto priemonių gamintojai turi turėti plataus užmojo ilgalaikius tikslus. Plataus 
užmojo tikslas 2025 m. yra būtinas.

Pakeitimas 78
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2017 m. sausio 1 d. vietoj pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 nustatytų 
bandymų procedūrų ir šio reglamento 
įgyvendinimo priemonių naujų lengvųjų 
transporto priemonių išmetamam CO2 
kiekiui matuoti taikoma lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūra 
(pasaulinis lengvųjų transporto priemonių 
bandymų ciklas).“

Or. it

Pakeitimas 79
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) Įrašomas šis straipsnis:
„1a straipsnis
 „Naudos“ parametras ir statumas
Siekiant būti socialiai teisingiems ir 
tvariems, nuo 2025 m. nebus taikomas 
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„naudos“ parametras ir statumas.“

Or. en

Pagrindimas

Rinkoje padaugėjus itin mažai anglies dioksido išmetančių automobilių, „naudos“ 
parametras ir statumas tampa nebereikalingi, nes gamintojai gali užtikrinti nulinę taršą.

Pakeitimas 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 2 straipsnis papildomas šia 4 dalimi: Išbraukta.
4. 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir 
c punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 
1 dalies a ir c punktai netaikomi 
gamintojui, kuris kartu su visomis su juo 
susijusiomis įmonėmis atsakingas už 
mažiau nei 500 per praėjusius 
kalendorinius metus ES įregistruotų 
naujų keleivinių automobilių.

Or. en

Pakeitimas 81
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir 
c punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 
1 dalies a ir c punktai netaikomi 

4. 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir 
c punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 
1 dalies a ir c punktai netaikomi 
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gamintojui, kuris kartu su visomis su juo 
susijusiomis įmonėmis atsakingas už 
mažiau nei 500 per praėjusius 
kalendorinius metus ES įregistruotų naujų 
keleivinių automobilių.

gamintojui, kuris kartu su visomis su juo 
susijusiomis įmonėmis atsakingas už 
mažiau nei 1 000 per praėjusius 
kalendorinius metus ES įregistruotų naujų 
keleivinių automobilių“.

Or. fr

Pakeitimas 82
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 3 straipsnio 1 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:
„f) savitasis išmetamo CO2 kiekis –
keleivinio automobilio išmetamo CO2
kiekis, išmatuotas pagal naują pasaulinę 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą (PLTPBP). Keleivinių 
automobilių, kurių tipas nebuvo 
patvirtintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007, "savitasis išmetamo CO2
kiekis" – išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal tą pačią matavimo 
tvarką, kuri nurodyta keleiviniams 
automobiliams Reglamente (EB) Nr. 
692/2008, arba taikant Komisijos 
patvirtintas procedūras tokių keleivinių 
automobilių išmetamo CO2 kiekiui 
nustatyti. Šio punkto taikymo tikslais 
matavimo procedūrų pakeitimai, nustatyti 
Reglamente (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamente (EB) Nr. 692/2008 ir 
įsigaliojantys 2016 m. sausio 1 d., taikomi 
tais metais.“

Or. en
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Pagrindimas

Plačiai pripažinta, kad dabartinis bandymų ciklas tiksliai neatitinka realių vairavimo sąlygų. 
Gerokai pažengta kuriant PLTPBP procedūrą ir ją tikimasi baigti kurti 2014 m. Baigus ją 
kurti bus išspręsta daugybę dabar naudojamų naujojo Europos važiavimo ciklo bandymų 
problemų. Todėl naujasis PLTPBP ciklas ir procedūros turėtų įsigalioti nuo 2016 m.

Pakeitimas 83
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 3 straipsnio 1 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:
„f) savitasis išmetamo CO2 kiekis –
keleivinio automobilio išmetamo CO2
kiekis, išmatuotas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 ir atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė 
(bendra). Keleivinių automobilių, kurių 
tipas nebuvo patvirtintas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
„savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
išmetamo CO2 kiekis, išmatuotas pagal 
tą pačią matavimo tvarką, kuri 
nurodyta keleiviniams automobiliams 
Reglamente (EB) Nr. 692/2008, arba 
taikant Komisijos patvirtintas 
procedūras tokių keleivinių automobilių 
išmetamo CO2 kiekiui nustatyti. Taikant 
šią nuostatą nuo 2017 m. sausio 1 d. vietoj 
minėtųjų matavimo procedūrų taikomas 
PLTPBP bandymų ciklas.“

Or. it

Pakeitimas 84
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 4 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„Įgyvendinant 95 g CO2/km tikslą, 
atsižvelgiama į 100 proc. kiekvieno 
gamintojo per atitinkamus metus 
įregistruotų naujų keleivinių 
automobilių.“

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos atlikta analizė parodė, kad 95 g tikslą įmanoma pasiekti 2020 m., todėl 
jokio pereinamojo laikotarpio nereikia.

Pakeitimas 85
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
5 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
tikslo
1. Skaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį laikoma, kad 
kiekvienas naujas keleivinis automobilis, 
kurio savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis nei 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
1a. Kiekvieno gamintojo išmetimo 
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tikslinio rodiklio, gauto iš ypatingųjų 
kreditų skaičiavimo, padidinimas negali 
viršyti 2 g CO2/km.
1b. Nepanaudotų ypatingųjų kreditų 
negalima perkelti iš vienų kalendorinių 
metų į kitus.“

Or. en

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai gali būti naudojami mažai anglies dioksido išmetančių transporto 
priemonių kūrimo sąnaudoms kompensuoti, tačiau juos reikėtų riboti, kad nebūtų mažinamas 
tikslinis rodiklis.

Pakeitimas 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
1) Skaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, kurio savitasis 
išmetamo CO2 kiekis yra mažesnis nei 
50 % atitinkamos kiekvienam gamintojui 
pagal šį reglamentą nustatytos savitosios 
teršalų normos, yra:
- 3,5 automobilio – 2012 m.;
- 3,5 automobilio – 2013 m.;
- 2,5 automobilio – 2014 m.;
- 2,5 automobilio – 2015 m.;
- 2,5 automobilio – 2016 m.;
- 2,5 automobilio – 2017 m.;
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- 2 automobiliai – 2018 m.;
- 2 automobiliai – 2019 m.;
- 2 automobiliai – 2020 m.
1a) Taikant 1 dalį priskaičiuoti kelis 
kartus galima, tik jei gamintojo vidutinis 
savitasis išmetamo CO2 kiekis tais 
kalendoriniais metais jo savitąją teršalų 
išmetimo normą viršija ne daugiau kaip 
15 proc.
1b) 2016–2020 m. gamintojai 1 dalyje 
reglamentuojamus ypatinguosius kreditus 
gali sukaupti 8 straipsnio 3a dalyje 
nurodytame registre. Pertekliniai 
ypatingieji kreditai automatiškai 
įtraukiami į registrą.
1c) Per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. 
iki 2023 m. gruodžio 31 d. gamintojai 
Komisijos gali paprašyti į jų pagal 3 dalį 
sukauptus kai kuriuos arba visus 
ypatinguosius kreditus atsižvelgti 
apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį.“

Or. de

Pagrindimas

Gamintojai turėtų būti skatinami kiek galima mažinti naujų automobilių išmetamą CO2 kiekį. 
Todėl nelanksčios taisyklės neduoda jokios naudos. Vietoj to, siekiant skatinti klimatui 
palankias inovacijas, į paskatų sistemą reikėtų įtraukti transporto priemones, dėl kurių 
gamintojai nepasiekia savo tikslo. Kadangi išmetamų teršalų kiekis dažnai sumažinamas 
staiga (pvz., sukūrus naujo tipo variklį), gamintojams reikėtų suteikti galimybę kaupti 
ypatinguosius kreditus.

Pakeitimas 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
5 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
1) Skaičiuojant vidutinį savitąjį
išmetamo CO2 kiekį laikoma, kad 
kiekvienas naujas keleivinis automobilis, 
kurio savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis nei 50 g CO2/km, yra:
- 3,5 automobilio – 2012 m.;
- 3,5 automobilio – 2013 m.;
- 2,5 automobilio – 2014 m.;
- 2,5 automobilio – 2015 m.;
- 2,5 automobilio – 2016 m.;
- 2,5 automobilio – 2017 m.;
- 2 automobiliai – 2018 m.;
- 2 automobiliai – 2019 m.;
- 1 automobilis – 2020 m.
1a) Taikant 1 dalį priskaičiuoti kelis 
kartus galima, tik jei (remiantis 
koeficientais) gamintojo vidutinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis jo savitąją teršalų 
išmetimo normą viršija ne daugiau kaip 
2 g.
1b) Per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. 
iki 2019 m. gruodžio 31 d. gamintojai 
Komisijos gali paprašyti į jų pagal 3 dalį 
sukauptus ypatinguosius kreditus 
atsižvelgti apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.“

Or. de

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai įvesti 2009 m. kaip laikina priemonė siekiant palengvinti ir pagreitinti itin 
mažai anglies dioksido išmetančių transporto priemonių naudojimą. Šią priemonę galima 
taikyti toliau, tačiau jos negalima naudoti siekiant, kad bendrasis tikslas būtų ne toks griežtas. 
Todėl reikėtų taikyti ypatingųjų kreditų viršutines ribas, kad būtų aišku, koks jų poveikis 
bendram tikslui. Dėl šio pakeitimo itin svarbu išbraukti 5a straipsnį.
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Pakeitimas 88
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Taikant koeficientus jo savitoji teršalų 
išmetimo norma negali padidėti daugiau 
kaip 2 g CO2/km.“

Or. en

Pakeitimas 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 5 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Pagal 5 straipsnį taikomi ypatingieji 
kreditai negali būti kaupiami, kad į juos 
būtų atsižvelgiama po 2020 m.“

Or. en

Pakeitimas 90
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

„5a straipsnis
Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos
1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Or. en

Pagrindimas

Siekdama paskatinti mažai teršalų išmetančių automobilių kūrimą ir pardavimą, ES turėtų 
nustatyti plataus užmojo CO2 tikslus laikotarpiui po 2020 m., o ne mažinti 2020 m. teršalų 
išmetimo normos apskaičiuojant faktines transporto priemones. Prielaida, taikoma elektra ir 
vandeniliu varomoms transporto priemonėms, pagal kurią jos laikomos neišmetančiomis 
teršalų, jau yra naudinga tokioms technologijoms, nes mažėja gamintojų grandies išmetamų 
teršalų kiekis.

Pakeitimas 91
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

„5a straipsnis
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Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos
1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Or. en

Pakeitimas 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

„5a straipsnis
Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos
1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“
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Or. de

Pakeitimas 93
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos

Atsižvelgiant į rinkos sąlygas itin mažai 
anglies dioksido išmetančioms transporto 
priemonėms taikoma bonus-malus 
sistema

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Pripažįstant tai, kad į itin mažai anglies 
dioksido išmetančias transporto 
priemones investuojantys gamintojai 
patiria dideles su inovacijomis ir kūrimu 
susijusias sąnaudas, 4 straipsnyje 
nurodytas anglies dioksido išmetimo 
tikslas kiekvienam gamintojui pritaikomas 
taip:
a) kiekvienam sveikam procentiniam 
punktui, kuriuo gamintojo naujai 
parduotų itin mažai anglies dioksido 
išmetančių transporto priemonių dalis jo 
parke yra mažesnė už vidurkį Sąjungos 
rinkoje, to gamintojo CO2 tikslinis rodiklis 
sumažinamas 2 g CO2/km;
b) kiekvienam sveikam procentiniam 
punktui, kuriuo gamintojo naujai 
parduotų itin mažai anglies dioksido 
išmetančių transporto priemonių dalis jo 
parke yra didesnė už vidurkį Sąjungos 
rinkoje, to gamintojo CO2 tikslinis rodiklis 
padidinamas 2 g CO2/km.

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

2. Valstybės narės iki kiekvienų metų 
vasario 28 d. viešai paskelbia kiekvieno 
gamintojo pagamintų itin mažai anglies 
dioksido išmetančių transporto priemonių 
skaičių, palyginti su ankstesniais 
kalendoriniais metais.“
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Or. en

Pakeitimas 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

„5a straipsnis
Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos
1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Or. de

Pakeitimas 95
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis Išbraukta.
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straipsnis:
„5a straipsnis
Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos
1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Or. en

Pakeitimas 96
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

„5a straipsnis
Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos
1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
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daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Or. fr

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai galėtų pakenkti išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslui. Juos reikėtų 
panaikinti.

Pakeitimas 97
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

„5a straipsnis
Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos
1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.
2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Or. en

Pagrindimas

Ypatingaisiais kreditais suteikiant taršos laidimus mažiau nei 35 g/km CO2 išmetančioms 
transporto priemonėms silpninami atskiri gamintojų anglies dioksido išmetimo tikslai. Tai, 
kad elektra varomos transporto priemonės šiuo metu reglamente laikomos netaršiomis 
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transporto priemonėmis, jau yra didelė paskata, kadangi tarša elektra varomų transporto 
priemonių „nuo išgavimo iki panaudojimo“ tarša ura gerokai didesnė nei 0 g CO2/km. 
Ypatingaisiais kreditais padidinamas vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio normų 
iškraipymas ir kenkiama šio reglamento aplinkosauginiam naudingumui. Todėl jie turėtų būti 
panaikinti.

Pakeitimas 98
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 50 g CO2/km, 2015−2025 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,5
keleivinio automobilio.

Panaudoti dalį susikaupusių kreditų ar 
juos visus galima bet kuriais metais 2016–
2025 m. laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 99
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
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keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

laikotarpiu skaičiuojamas kaip:

− 1,3 keleivinio automobilio tų gamintojų 
atžvilgiu, kurių parduotos naujos 
transporto priemonės, kurių savitasis 
išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis kaip 
35 g CO2/km, sudaro nuo 2 iki 3 % visų 
parduotų transporto priemonių;
− 1,5 keleivinio automobilio tų gamintojų 
atžvilgiu, kurių parduotos naujos 
transporto priemonės, kurių savitasis 
išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis kaip 
35 g CO2/km, sudaro nuo 3 iki 4 % visų 
parduotų transporto priemonių;
− 1,7 keleivinio automobilio tų gamintojų 
atžvilgiu, kurių parduotos naujos 
transporto priemonės, kurių savitasis 
išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis kaip 
35 g CO2/km, sudaro daugiau kaip 4 % 
visų parduotų transporto priemonių.

Or. it

Pakeitimas 100
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km arba išmetantis mažiau 
nei 50 % mažiau CO2 nei pagal 1 priede 
pateiktą formulę jam nustatyta savitoji 
teršalų norma, bet ne daugiau nei 70g 
CO2/km, nuo 2016 m. skaičiuojamas kaip 
2 keleiviniai automobiliai. Visi arba kai 
kurie sukaupti kreditai gali būti panaudoti 
bet kuriais metais 2016–2025 m.
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laikotarpiu.

Or. fr

Pakeitimas 101
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 50 g CO2/km, nuo 2016 m.
skaičiuojamas kaip 2 keleiviniai 
automobiliai.

Or. en

Pakeitimas 102
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 50 g CO2/km, arba išmetantis mažiau 
nei 50 % mažiau CO2 nei pagal 1 priede 
pateiktą formulę jam nustatyta savitoji 
teršalų norma, bet ne daugiau nei 70 g 
CO2/km, nuo 2016 m. skaičiuojamas kaip
1,5 keleivinio automobilio.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti plataus užmojo ypatingųjų kreditų sistemą, kuri paskatins 
automobilių pramonę investuoti į mažai teršalų išmetančias transporto priemones.

Pakeitimas 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 50 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

Or. fr

Pagrindimas

Kad piliečiams būtų ne taip brangu naudoti transporto priemones ir būtų pasiekti šiame 
pasiūlyme nustatyti aplinkos apsaugos tikslai, ypatingieji kreditai turi būti tikra paskata kurti 
visų rūšių netaršias transporto priemones (varomas elektra, hibridines ir kt.). Pasiūlyta 35 g 
CO2/km viršutinė riba neleidžia įtraukti technologijų, kurios šiuo metu laikomos netaršiomis, 
ir patenkinti vartotojų poreikius. Todėl viršutinę ribą reikėtų padidinti.

Pakeitimas 104
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 105
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 106
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 107
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 108
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kad piliečiams būtų ne taip brangu naudoti transporto priemones ir būtų pasiekti šiame 
pasiūlyme nustatyti aplinkos apsaugos tikslai, ypatingieji kreditai turi būti tikra paskata kurti 
visų rūšių netaršias transporto priemones (varomas elektra, hibridines ir kt.). Panaikinus 
pasiūlytą viršutinę ribą gamintojai bus paskatinti didinti rinkai pateikiamų netaršių 
transporto priemonių ir bus išspręstas vartotojų degalų kainų klausimas.

Pakeitimas 110
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a punktas (naujas) 
Reglamentas 2009/443/EB
5a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 5a straipsnis papildomas šia dalimi:
„2 a. Taikant koeficientus jo savitoji 
teršalų išmetimo norma negali padidėti 
daugiau kaip 2 g CO2/km.“

Or. en

Pakeitimas 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 5a straipsnis papildomas šia dalimi:
„2b. Pagal 5 straipsnį taikomi ypatingieji 
kreditai negali būti kaupiami, kad į juos 
būtų atsižvelgiama po 2020 m.“

Or. en

Pakeitimas 112
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 5a straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši 
dalis:
„2a. Po šio reglamento įsigaliojimo metų 
kiekvienais metais iki vasario 28 d. 
Komisija nustato, ar dėl bendro suteiktų 
ypatingųjų kreditų kiekio iš esmės 
keičiama 1 straipsnyje nustatyta išmetamų 
teršalų kiekio norma. Jei ši norma 
sumažinama daugiau kaip 2 g CO2/km, 
tiems metams šio reglamento 5 straipsnio 
1 dalyje nustatytas koeficientas yra 1 
keleivinis automobilis.“ 

Or. it

Pakeitimas 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
7 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Po 7 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:
„7a straipsnis
Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitiktis
1. Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitikties nuostatomis užtikrinamas naujų 
keleivinių transporto priemonių realus 
išmetamo CO2 kiekis ir realios degalų 
sąnaudos įprastu jų naudojimo įprastomis 
sąlygomis laikotarpiu.
2. Visų naujų eksploatuojamų keleivinių 
transporto priemonių atitiktis išmetamo 
CO2 kiekio reikalavimams nustatoma 
nepriklausomos sertifikuotos trečiosios 
šalies įstaigos parengtoje bandymų 
ataskaitoje.
3. Jei įprastas naudojimo sąlygas 
atitinkančiuose bandymuose nustatytas 
išmetamo CO2 kiekis yra daugiau kaip 
4 % didesnis nei pagal šio reglamento 8 
straipsnio 2 dalį gamintojo nurodytas 
išmetamo CO2 kiekis, Komisija, 
remdamasi šiuo skaičiumi, perskaičiuoja 
to gamintojo savitąjį išmetamo CO2
kiekį.“ 

Or. it

Pakeitimas 114
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 8 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa iš 
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dalies keičiama taip:
„Registras ir pranešimas turi būti vieši. 
Kiekvienos valstybės narės pagal 1 dalį 
surinkti duomenys taip pat yra viešai 
prieinami nepaisant to, ar jie įtraukti į 
registrą.“

Or. en

Pagrindimas

Stebėjimo ir ataskaitų teikimo procesas yra itin svarbus nustatant, ar laikomasi išmetimo 
normų. Visuomenei turėtų būti sudaryta galimybė stebėti visus šio proceso etapus ir juose 
dalyvauti.

Pakeitimas 115
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Kai, atlikus gamybos atitikties 
patikrinimą, valstybė narė pagal 
Direktyvos 2007/46/EB 12 straipsnio 3 
dalį nustato, kad pagamintos transporto 
priemonės išmetamas CO2 kiekis 
reikšmingai nukrypsta nuo patvirtinto 
tipo, apie šį nukrypimą pranešama 
Komisijai ir pateikiami išsamūs 
duomenys, nurodyti šio Reglamento II 
priede, taip pat apie šį nukrypimą 
paskelbiama pagal 10 straipsnį. Kitais 
kalendoriniais metais, apskaičiuojant 
vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, tam 
transporto priemonės tipui, kuriam buvo 
nustatytas nukrypimas, taikomas 
atsižvelgiant į nukrypimą pakoreguotas 
savitasis išmetamo CO2 kiekis. Komisija 
pakeičia Reglamentą (ES) Nr. 1014/20101

dėl stebėsenos priimdama nuostatas, 
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būtinas siekiant užtikrinti atitiktį šiais 
daliai.“
_________
1 OL L 293, 2010 11 11, p. 15.

Or. en

Pagrindimas

Plačiai pripažinta, kad dabartinis bandymų ciklas tiksliai neatitinka realių vairavimo sąlygų. 
Todėl vartotojams teikiama informacija yra netiksli ir klaidinanti. Reikia imtis priemonių 
siekiant užtikrinti, kad atlikti vertinimai geriau atspindėtų tikruosius išmetamų teršalų kiekius. 
Šių priemonių reikės net priėmus naują pasaulinę lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą.

Pakeitimas 116
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Kai, atlikus gamybos atitikties 
patikrinimą, valstybė narė pagal 
Direktyvos 2007/46/EB 12 straipsnio 3 
dalį nustato, kad pagamintos transporto 
priemonės išmetamas CO2 kiekis 
reikšmingai nukrypsta nuo patvirtinto 
tipo, apie šį nukrypimą ji praneša 
Komisijai ir pateikia išsamius duomenis, 
nurodytus šio Reglamento II priede.
Kitais kalendoriniais metais, 
apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, tam transporto priemonės tipui, 
kuriam buvo nustatytas nukrypimas, 
taikomas atitinkamai pakoreguotas 
savitasis išmetamo CO2 kiekis.“

Or. en
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Pakeitimas 117
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4b. Komisija, remdamasi geriausiais 
prieinamais informacijos šaltiniais, pagal 
transporto priemonės tipą ir gamintoją 
stebi realias pranešamas išmetamo CO2
kiekio vertes ir paskelbia metines 
stebėjimo ataskaitas, kuriose palygina tas 
vertes su tipo patvirtinimo vertėmis.“

Or. en

Pakeitimas 118
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) 8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa iš 
dalies keičiama taip:
„Komisija svarsto visus gamintojų 
pateiktus pranešimus ir ne vėliau kaip 
spalio 31 d. arba patvirtina pagal 4 dalį 
atlikto preliminaraus skaičiavimo 
rezultatus, arba tuos rezultatus pataiso.
Gamintojų pranešimai ir Komisijos 
patvirtinimai arba pataisos pagal šią dalį, 
taip pat Komisijos pranešimai pagal 6 dalį 
yra viešai prieinami.“
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Or. en

Pagrindimas

Stebėjimas ir ataskaitų teikimas yra itin svarbūs nustatant, ar laikomasi išmetimo normų. 
Visuomenei turėtų būti sudaryta galimybė stebėti visus šio proceso etapus ir juose dalyvauti.

Pakeitimas 119
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija nustato išsamias taisykles dėl 
stebėsenos ir duomenų teikimo pagal šį 
straipsnį procedūrų bei II priedo taikymo, 
priimdama įgyvendinimo aktus. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

9. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl stebėsenos ir 
duomenų teikimo pagal šį straipsnį 
procedūrų bei II priedo taikymo.

Or. en

Pakeitimas 120
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
9 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 9 straipsnio 2 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
„Nuo 2009 m.:
(viršytas kiekis × 130 EUR/g CO2/km) × 
naujų lengvųjų automobilių skaičius.
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Or. en

Pakeitimas 121
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nustato išsamias 1 dalyje 
nurodytų mokesčių už viršytą taršos normą 
surinkimo taisykles, priimdama 
įgyvendinimo aktus. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisijai pagal 14a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje nurodytų 
mokesčių už viršytą taršos normą 
surinkimo.

Or. en

Pakeitimas 122
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 7 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
11 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„Gamintojas gali pateikti prašymą jam 
taikyti nuo savitosios teršalų išmetimo 
normos, apskaičiuojamos pagal I priedą, 
nukrypti leidžiančią nuostatą, jei jis 
kartu su visomis jo susijusiomis 
įmonėmis atsakingas už nuo 10 000 iki 
100 000 per kalendorinius metus 
Sąjungoje įregistruotų naujų lengvųjų 
automobilių.“

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti laipsnišką bendrą automobilių parko išmetamo CO2 kiekio sumažinimą, 
nuo 2020 m. išimtis nišinei gamybai sumažinama iki 100 000 iki 2030 m.

Pakeitimas 123
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 7 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
11 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 4 dalies antra pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
„ca) jeigu prašymas susijęs su I priedo 
1 punkto d papunkčiu – norma, kuri yra 
65 % mažesnis kiekis, palyginti su 
vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 
2007 m., arba kai vienas prašymas 
pateikiamas dėl kelių susijusių įmonių –
vidutiniškai 65 % mažesnis kiekis, 
palyginti su šių įmonių vidutiniu savituoju 
išmetamo CO2 kiekiu 2007 m.“

Or. en

Pakeitimas 124
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Tiekėjui arba gamintojui paprašius, 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
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technologijas.
Technologijų nagrinėjimas turi apimti 
bent jau techninės tarnybos išduotą 
patikros ataskaitą, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 725/2011 
7 straipsnyje.
Naudodamas tokias technologijas, 
gamintojas gali vidutinę savitąją teršalų 
išmetimo normą sumažinti daugiausia 
4 g CO2/km vienai transporto priemonei.“

Or. en

Pagrindimas

Nors ekologinės naujovės skatina kurti inovacijas automobilių pramonėje, jos iškreipia 
vairavimą realiomis sąlygomis ir klaidina vartotojus ir dėl jų atsiranda nepakankamas 
gamintojų CO2 kiekių skaidrumas.

Pakeitimas 125
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Tiekėjui arba gamintojui paprašius, 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas. Naudodamas tokias 
technologijas, gamintojas gali vidutinę 
savitąją teršalų išmetimo normą 
sumažinti daugiausia 3 g CO2/km.“

Or. fr

Pakeitimas 126
Mario Pirillo
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Tiekėjui arba gamintojui paprašius, 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas.
Į tokias technologijas atsižvelgiama, tik jei 
jos vertinamos pagal tokią metodiką, 
kurią naudojant galima gauti 
patikrinamus, pakartojamus ir 
palyginamus rezultatus.
Naudodamas tokias technologijas 
gamintojas gali vidutinę savitąją teršalų 
išmetimo normą sumažinti ne daugiau 
kaip 7 g CO2/km.
Tas indėlis priskiriamas kiekvienam 
gamintojui proporcingai transporto 
priemonių, kuriose tos naujoviškos 
technologijos naudojamos, procentui 
gamintojo transporto priemonių parke.“

Or. it

Pakeitimas 127
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato išsamias 1 dalyje 
nurodytų naujoviškų technologijų 
patvirtinimo procedūros taisykles, 
priimdama įgyvendinimo aktus. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 

Komisija nustato išsamias 1 dalyje 
nurodytų naujoviškų technologijų 
patvirtinimo procedūros taisykles, 
priimdama įgyvendinimo aktus. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami taikant šio 
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14 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Patvirtinant 
naujoviškas technologijas arba 
naujoviškų technologijų paketus į 
ekologiškų darbo vietų kūrimą Europos 
Sąjungoje atsižvelgiama kaip į teigiamą 
veiksnį.

Or. pt

Pakeitimas 128
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„2. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui iš dalies pakeisti 
taip, kad jame nurodytas F0 skaičius 
būtų suderintas su naujų lengvųjų 
automobilių ratų apibrėžto ploto per 
praėjusius trejus kalendorinius metus 
vidurkiu.“

Or. en

Pagrindimas

Automobilio masė nėra geras jos naudingumo (naudos) rodiklis ir todėl neturėtų būti 
naudojamas siekiant nustatyti konkrečius taršos mažinimo tikslus. Priešingai, ratų apibrėžtas 
plotas (tarpvėžės plotis x važiuoklės bazė) yra geresnis naudingumo parametras: jis 
neutralesnis, stabilesnis ir geriau atspindi automobilio naudingumą. Automobilių pirkėjai 
gali pasirinkti automobilį atsižvelgdami į jo dydį, bet ne svorį. Ratų apibrėžtu plotu pagrįstas 
reglamentavimas pripažintų gamintojų pastangas lengvinti automobilius.

Pakeitimas 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„2) Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui iš dalies pakeisti 
taip, kad jame nurodyti M0 ir F0 skaičiai
būtų suderinti su naujų keleivinių 
automobilių vidutinės masės ir ratų 
apibrėžto ploto per praėjusius trejus 
kalendorinius metus vidurkiu.

Or. de

Pagrindimas

Ratų apibrėžto ploto kaip naudingumo parametro naudojimas neigiamai veiktų transporto 
priemonių tendenciją tapti vis sunkesnėms ir paskatintų lengvasvorių modelių gamybą, kuriai 
šiuo metu nėra paskatų.

Pakeitimas 130
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„2. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui iš dalies pakeisti 
taip, kad jame nurodytas F0 skaičius 
būtų suderintas su naujų lengvųjų 
automobilių ratų apibrėžto ploto per 
praėjusius trejus kalendorinius metus 
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vidurkiu.“

Or. en

Pakeitimas 131
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„2. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui iš dalies pakeisti 
taip, kad jame nurodytas F0 skaičius 
būtų suderintas su naujų lengvųjų 
automobilių ratų apibrėžto ploto per 
praėjusius trejus kalendorinius metus 
vidurkiu.“

Or. fr

Pakeitimas 132
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„3. Nuo 2012 m. Komisija atlieka 
poveikio vertinimus, kad ne vėliau kaip 
2014 m., kaip nurodyta Reglamento 
(EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 3 dalyje, 
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galėtų peržiūrėti tame Reglamente 
nurodytą išmetamo CO2 kiekio 
matavimo tvarką. Komisija visų pirma 
pateikia atitinkamus pasiūlymus 
pakoreguoti tą tvarką, kad būtų 
tinkamai atsižvelgiama į tikrąjį 
automobilių išmetamo CO2 kiekį.
Persvarstytos procedūros turėtų būti 
pradėtos taikyti ne vėliau iki 2017 m. 
Komisija užtikrina, kad ši tvarka vėliau 
būtų reguliariai peržiūrima.“

Or. fr

Pakeitimas 133
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 3 dalis papildoma šia pastraipa:
„Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nurodyti realūs išmetamų 
teršalų kiekiai ir kad išmatuotos CO2
vertės būtų tiksliai palyginamos, 
vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 14 straipsnio 3 dalimi, užtikrina, 
kad bandymų procedūros elementai, kurie 
turi didelį poveikį matuojamam 
išmetamam CO2 kiekiui, būtų tiksliai 
apibrėžti, kad gamintojai negalėtų 
pasinaudoti bandymų ciklo lankstumu.
Jei leidžiama keisti bendros bandymų 
procedūros veiksnius, kurie daro poveikį 
išmatuotam išmetamo CO2 kiekiui, 
Komisija užtikrina, kad būtų taikomas 
kiekvieno iš tų pakeistų bandymų 
procedūros veiksnių perskaičiavimas, 
kuris naudojamas siekiant pakoreguoti 
nustatytas vertes taip, kad veiksnių pokytis 
būtų kompensuotas ir būtų normalizuotas 
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išmatuotas išmetamų teršalų kiekis.“

Or. en

Pakeitimas 134
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 dalies 1 b pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 3 dalis papildoma šia pastraipa:
„Siekiant patikrinti, ar pagamintų 
transporto priemonių išmetamas CO2
kiekis atitinka patvirtinto tipo vertes, 
užtikrinama, kad būtų gautos tos 
transporto priemonės, kurios gamybos 
atitiktis yra tikrinama, aerodinaminio 
pasipriešinimo ir riedėjimo varžos vertės.“

Or. en

Pagrindimas

Kaip rodo eksperimentų rezultatai, vertinant pagamintą transporto priemonę dažnai 
neįmanoma atkartoti pradinės transporto priemonės saviriedos bandymo verčių. Todėl 
svarbu, kad būtų atliktas tos transporto priemonės, kurios gamybos atitiktis tikrinama, 
saviriedos bandymas, siekiant nustatyti jos aerodinaminį pasipriešinimą ir riedėjimo varžą ir 
gauti vertes, naudojamas dinamometro bandymui, kuris įeina į gamybos atitikties bandymą.

Pakeitimas 135
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa išbraukiama. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis galiojančiu reglamentu derėtų palikti Komisijos įpareigojimą peržiūrėti 
išmetamo CO2 kiekio matavimo tvarką, kad bandymų cikle būtų tinkamai atsižvelgiama į 
tikrąjį automobilių išmetamo CO2 kiekį ir į jį įtrauktos patvirtintos technologijos, kaip 
apibrėžta 12 straipsnyje. Siekiant užtikrinti nuoseklumą nuo taikymo pradžios dienos 
naujoviškos technologijos daugiau netūrėtų būti tvirtinamos.

Pakeitimas 136
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa išbraukiama. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 137
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 3 dalis papildoma šia pastraipa: 
„Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nurodyti realūs išmetamų 
teršalų kiekiai ir kad išmatuotos CO2
vertės būtų tiksliai palyginamos, 
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vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 14 straipsnio 3 dalimi, užtikrina, 
kad bandymų procedūros elementai, kurie 
turi didelį poveikį matuojamam 
išmetamam CO2 kiekiui, būtų tiksliai 
apibrėžti. Siekiant patikrinti, ar 
pagamintų transporto priemonių 
išmetamas CO2 kiekis atitinka patvirtinto 
tipo vertes, užtikrinama, kad būtų gautos 
tos transporto priemonės, kurios gamybos 
atitiktis yra tikrinama, varžos vertės, 
nustatytos atliekant saviriedos bandymus 
siekiant nustatyti dinamometrą.“

Or. en

Pagrindimas

Plačiai pripažinta, kad dabartinis bandymų ciklas tiksliai neatitinka realių vairavimo sąlygų. 
Todėl vartotojams teikiama informacija yra netiksli ir klaidinanti. Reikia imtis priemonių 
siekiant užtikrinti, kad atlikti vertinimai geriau atspindėtų tikruosius išmetamų teršalų kiekius. 
Šių priemonių reikės net priėmus naują pasaulinę lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą.

Pakeitimas 138
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Įterpiama ši 3a dalis:
„3a) Komisija išnagrinėja, ar naudinga 
užtikrinti, kad tipo patvirtinimo CO2
vertės apimtų teršalų kiekį, išmetamą 
naudojant tokius pagrindinius transporto 
priemonės prietaisus, kurie naudoja 
energiją, ir, jei tikslinga, dėl to pateikia 
pasiūlymų, kad tokia nuostata įsigaliotų 
po 2020 m.“

Or. en
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Pagrindimas

Energiją naudojantys prietaisai dabar nėra įjungiami bandymo procedūros metu, pavyzdžiui, 
oro kondicionavimas ir žibintai būna išjungti, todėl atsiranda neatitikimas tarp tipo 
patvirtinimo išmetamų teršalų kiekio verčių ir realių išmetamų teršalų kiekių ir tokiu būdu 
klaidinami vartotojai.

Pakeitimas 139
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas, 
deramai atsižvelgdama į galimybę visiems 
gamintojams nustatyti vienodą tikslinį 
rodiklį.

Or. it

Pakeitimas 140
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
atlieka išsamų 60 g CO2/km tikslo 2025 m. 
tyrimą, įskaitant savitąsias teršalų 
išmetimo normas, būdus tikslui pasiekti ir 
kitus šio reglamento aspektus, kad 
nustatytų, ar tikslas tinkamas ir ar 
švelnesnis tikslas būtų pagrįstas 
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atsižvelgiant į mažataršes technologijas ir 
jų paplitimą arba klimato politikos tikslų 
pasikeitimus. Atlikdama tyrimą, Komisija 
teikia ataskaitą dėl keleivinių transporto 
priemonių gamintojų grandies išmetamų 
teršalų kiekius ir gali, jei tikslinga, 
pateikti pasiūlymų, kaip pagal šį 
reglamentą turėtų būti atsižvelgiama į 
šiuos išmetamų teršalų kiekius.

Or. en

Pakeitimas 141
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas, 
įskaitant 60g CO2 /km tikslą iki 2025 m.“.

Or. fr

Pakeitimas 142
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
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normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus ir Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl:
− naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinų CO2 išmetimo normų;

− galimybės visiems naudingumo kriterijų 
atitinkantiems transporto priemonių 
gamintojams taikyti vienodą tikslinį 
rodiklį;
− galbūt, galimybės taikyti apskaičiuotą 
tikslinį rodiklį, grindžiamą naudingumo 
kriterijumi, ratų apibrėžtu plotu ir 
naujausiais turimais ES variklinių 
transporto priemonių parko duomenimis;
− galimybės nuolat palaipsniui per 
kelerius metus mažinti po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas, galbūt, 
įskaitant išmetamų teršalų kiekių banko 
sistemą;
− geriau realias Europos eismo sąlygas 
atitinkančio naujo bandymų ciklo 
įvedimo, kuris būtų vykdomas 
visapusiškai ir Reglamentui (EB) 
Nr. 715/2007, Reglamentui (EB) 
Nr. 443/2009 ir bendrai persvarstytai 
Direktyvai 1999/94/EB dėl vartotojų 
galimybės gauti informaciją apie degalų 
taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį 
parduodant naujus keleivinius 
automobilius tinkamu būdu.

Or. fr

Pagrindimas

Laikotarpiui po 2020 m. siekiant užtikrinti sąžiningumą ir veiksmingumą visiems gamintojams 
turėtų būti taikoma vienoda CO2 išmetimo norma. Iki 2014 m. pabaigos Komisija turėtų 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris apimtų bandymų ciklo 
persvarstymą ir išmetamo CO2 kiekio ir EURO emisijos standartus, taip pat direktyvą dėl ir 
išmetamu CO2 kiekiu grindžiamo transporto priemonių ženklinimo. 
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Pakeitimas 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.
Laikotarpio po 2020 m. išmetimo normos 
nustatomos atsižvelgiant į naujas 3 dalyje 
nurodytas išmetamo CO2 kiekio matavimo 
procedūras. Tos naujos procedūros turi 
būti apibrėžtos ir įgyvendintos iki 2014 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 144
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Iki 2018 m. sausio 1 d. Komisija peržiūri 
savitąsias teršalų išmetimo normas, būdus 
tikslui pasiekti ir kitus šio reglamento 
aspektus siekdama apibrėžti: 

— kaip iki 2025 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 70 g CO2/km; ir
— to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
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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 tvarus.

Or. en

Pakeitimas 145
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Ne vėliau kaip 2017 m. ir ne anksčiau 
nei bus visapusiškai nustatyti naujasis 
bandymų ciklas ir bandymų procedūros,
Komisija peržiūri savitąsias teršalų 
išmetimo normas, būdus tikslui pasiekti ir 
kitus šio reglamento aspektus, kad 
nustatytų naujiems keleiviniams 
automobiliams po 2020 m. taikytinas CO2
išmetimo normas.

Or. en

Pakeitimas 146
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina, kad naujos normos laikotarpiui po 2020 m. būtų nustatytos iki 2017 m. 
pabaigos siekiant užtikrinti, jog automobilių pramonės subjektai turėtų pakankamai laiko 
įgyvendinti nustatytas naujas normas. Todėl Komisija turėtų pasiūlyti peržiūrėti tas normas 
iki 2015 m. pabaigos.

Pakeitimas 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas. 
Jei įvedus naują reglamentuotą bandymų 
procedūrą atsiranda pokyčių, į juos turi 
būti atsižvelgta pagal 13 straipsnio 7 dalį 
įgyvendinamose priemonėse.

Or. de

Pagrindimas

Prieš nustatant ilgalaikį tikslą reikėtų stebėti rinkos pokyčius. 2014 m. nustatyta nauja ribinė 
vertė, kuri įsigaliotų tik 2020 m., gali būti pernelyg ankstyva, nes dar neaišku, kurios 
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technologijos įsitvirtins rinkoje. Reglamentuotos bandymų procedūros pakeitimai yra susiję 
su išmetamų teršalų kiekio normomis. Todėl įvedus naują procedūrą normas reikėtų 
persvarstyti.

Pakeitimas 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

5. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams 
2030 m. ir vėliau taikytinas CO2 išmetimo 
normas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas automobilių ir sudedamųjų dalių pramonei vykdyti ilgalaikes 
investicijas ir plėtoti inovacijas, būtina atsižvelgti į produktų ciklus, kurie yra tokie: keleivinių 
automobilių − 5−7 metai, o furgonų − daugiau kaip 10 metų (pagal Europos automobilių 
gamintojų asociaciją). Todėl pageidautina, kad 2017 m. būtų susitarta dėl 2030 m. normų.

Pakeitimas 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
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naujiems keleiviniams automobiliams po
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas, 
įskaitant 70g CO2/km tikslą iki 2025 m.

Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu Komisija pateikia 
pasiūlymą iš dalies keisti šį reglamentą 
neutraliu konkurencijos požiūriu būdu, 
kuris būtų socialiai teisingas. Bet koks 
pasiūlymas iš dalies keisti šį reglamentą 
turi derėti su ekonomiškai efektyviu būdu 
pasiekti Sąjungos ilgalaikius klimato 
tikslus 2050 m. ir jame turi būti numatyti 
vienodo užmojo tikslai keleiviniams 
automobiliams ir lengvosioms transporto 
priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 150
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

5. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

Or. fr

Pagrindimas

Prieš peržiūrėdama šias nuostatas Komisija turėtų palaukti, kol bus nustatytos naujos 
bandymų procedūros ir pradėta geriau suprasti vykstančius technologinius pokyčius. Ji 
aiškiau supras padėtį ir vėlesnio išmetamo CO2 kiekio mažinimo mastą.
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Pakeitimas 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.
Šios peržiūros tikslas – laikotarpiui po 
2025 m. nustatyti naujų automobilių 
parko vidutinio išmetamų teršalų kiekio 
normą nuo 65 iki 75 g CO2/km. 
Remdamasi šia peržiūra, į kurią įeina 
bendras poveikio automobilių pramonei ir 
su ja susijusioms pramonės šakoms 
vertinimas, Komisija, jei tikslinga, 
pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą, siekdama ekonomiškumo ir 
kuo didesnio neutralumo konkurencijos 
požiūriu, ir užtikrina, kad Sąjunga 
pasiektų ilgalaikius kovos su klimato kaita 
tikslus.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu nustatyti tikslines vertes ankstyvame etape, kad pramonei būtų užtikrintas planavimo 
tikrumas. Vis dėlto šiuo metu sunku tiksliai pasakyti, kokia tikslinė vertė galėtų būti tinkama. 
Todėl tikslinga nurodyti intervalą, pagal kurį tikslas bus nustatytas tinkamu metu. Kaip 
nurodyta daugelyje tyrimų ir remiantis ekspertų nuomone, tikslai nuo 65 iki 75 g CO2/km yra 
realūs.

Pakeitimas 152
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto c a papunktis (naujas)
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Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Po 6 dalies įterpiama ši dalis:
„6a) Komisija iki 2016 m. paskelbia 
ataskaitą, kurioje nagrinėjama 
alternatyvių degalų raida ir su jais susiję 
gamintojų grandies išmetami teršalų 
kiekiai. Toje ataskaitoje Komisija pateikia 
pasiūlymų, kaip šiame reglamente gali 
būtų atsižvelgta į teršalų kiekius, 
išmetamus vadinamųjų netaršių 
transporto priemonių.“

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas 443/2009 taikomas tik transporto priemonių išmetamosioms dujoms, bet ne 
teršalams, išmetamiems gaminant elektros energiją arba vandenilį vadinamosioms 
netaršioms transporto priemonėms, net jei jų realūs išmetamų teršalų kiekiai gali būti gerokai 
didesni. Siekiant užtikrinti, kad gamintojai rinktųsi varomąsias sistemas, kurios išmeta 
mažiausią bendrą teršalų kiekį, šiame reglamente turėtų būti atsižvelgta į gamintojų grandies 
išmetamų teršalų kiekius, kaip tai standartiškai daroma JAV.

Pakeitimas 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 10 punkto d papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
kuriais būtų pataisytos I priede pateiktos 
formulės, kad jos atspindėtų visus 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui matuoti 
taikomos reglamentuotos bandymų 
procedūros, nurodytos Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) 
Nr. 692/2008, pokyčius, kartu užtikrinant, 

7. Komisija, laikydamasi 14 straipsnyje 
nustatytos komiteto procedūros, pateikia 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus, kad 
būtų atsižvelgta į visus savitajam išmetamo 
CO2 kiekiui matuoti taikomos 
reglamentuotos bandymų procedūros, 
nurodytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
ir Reglamente (EB) Nr. 692/2008, 
pokyčius. Komisija taip pat kiek įmanoma 



PE506.077v01-00 92/105 AM\928120LT.doc

LT

kad ankstesne ir nauja bandymų 
procedūromis gamintojams ir įvairaus 
naudingumo transporto priemonėms būtų 
nustatomi panašaus griežtumo 
reikalavimai.

geriau užtikrina, kad ankstesne ir nauja 
bandymų procedūromis gamintojams ir 
įvairaus naudingumo transporto 
priemonėms būtų nustatomi panašaus 
griežtumo reikalavimai. Nukrypimai nuo 
savitojo išmetamo CO2 kiekio normų, 
atsiradę įvedus naują bandymų sistemą 
kompensuojami naudojant visas 
transporto priemonių, technologijų ir 
gamintojų kategorijas apimančią realaus 
pritaikymo programą. Tuo pat metu 
Komisija siūlo gamintojams galimybę iki 
2020 m. pasiūlyti konkrečius 
lyginamaisiais matavimais grindžiamus 
atskirų modelių, variantų ir versijų 
perskaičiavimo koeficientus, kurie galėtų 
būti naudojami stebėjimo tikslais vietoj 
Komisijos pasiūlytų pritaikymo 
priemonių. Šiuo tikslu Komisija pateikia 
tinkamų pasiūlymų dėl 3 ir 8 straipsnių 
pakeitimų.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir demokratinį teisėtumą, bandymų ciklo pakeitimai turėtų būti 
atlikti taikant komiteto procedūrą. Naudojant pritaikymo programą turi būti kompensuoti 
nukrypimai, atsiradę įvedus naują bandymų procedūrą. Pasiūlius gamintojams minėtą 
galimybę jie galėtų laikinai kompensuoti nukrypimus nuo Komisijos metodo, kurie yra 
pernelyg dideli, kad su jais galima būtų susitvarkyti taikant stebėsenos procedūrą.

Pakeitimas 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) I priedo 1 punkto b papunktis 
pakeičiamas taip:
„b) Nuo 2016 m. taikoma viena iš šių 
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formulių:
i) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 130 + a 
× (M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)
M0 = dydis a = 0,0457, nustatomas, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje.
ii) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 130 +
b × (F – F0)
Čia:
F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)
F0 = dydis b = 17,6, nustatomas taip, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje.“

Or. de

Pagrindimas

Gamintojai savo planus iki 2015 m. rengė atsižvelgdami į dabar taikomą masės parametrą. 
Dėl šios priežasties siūloma taikyti dvigubą sistemą, pagal kurią nuo 2016 m. ir vėliau kaip 
alternatyva masės parametrui galėtų būti taikomas ratų apibrėžto ploto parametras (tokiu 
būdu būtų palaipsniui įvestas šis parametras). b vertė (17,6) paimta iš Komisijos poveikio 
vertinimo ir atitinka 60 % statumą (vienodas naštos paskirstymas gamintojams).

Pakeitimas 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nuo 2020 m. c) Nuo 2020 m. taikoma viena iš šių 
formulių:
i) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + b 
× (F – F0)
Čia:
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F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)
F0 = dydis b = 17,6, nustatomas taip, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje.

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(M – M0)

ii) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a 
× (M – M0)

Čia: Kur:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Pagrindimas

Gamintojai savo planus iki 2015 m. rengė atsižvelgdami į dabar taikomą masės parametrą. 
Dėl šios priežasties siūloma taikyti dvigubą sistemą, pagal kurią nuo 2016 m. ir vėliau kaip 
alternatyva masės parametrui galėtų būti taikomas ratų apibrėžto ploto parametras (tokiu 
būdu būtų palaipsniui įvestas šis parametras). b vertė (17,6) paimta iš Komisijos poveikio 
vertinimo ir atitinka 60 % statumą (vienodas naštos paskirstymas gamintojams).

Pakeitimas 156
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(M – M0)

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 80 + a × 
(F – F0)

Or. en

Pakeitimas 157
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(M – M0)

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 70 + a × 
(M – M0)

Or. en

Pagrindimas

2012 m. birželio mėn. Vokietijos Bundestagas paragino federalinę vyriausybę paremti plataus 
užmojo Europos poziciją dėl 70 g CO2/km 2020 m. tikslo, nes taip būtų remiami labai 
reikalingi plataus užmojo Europos klimato tikslai.

Pakeitimas 158
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(M – M0)

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(F – F0)

Or. en

Pagrindimas

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.
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Pakeitimas 159
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(M – M0)

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(F – F0)

Or. fr

Pakeitimas 160
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio M vertės apibrėžtis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)

F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
plotas kvadratiniais metrais (m2)
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Automobilio masė nėra geras jos naudingumo (naudos) rodiklis ir todėl neturėtų būti 
naudojamas siekiant nustatyti konkrečius taršos mažinimo tikslus. Ratų apibrėžtas plotas 
(tarpvėžės plotis x važiuoklės bazė) neutralesnis, stabilesnis ir geriau atspindi automobilio 
naudingumą. Ratų apibrėžtu plotu pagrįstas reglamentavimas pripažintų gamintojų 
pastangas lengvinti automobilius, ir todėl bendros gamintojų sąnaudos siekiant 2020 m. tikslų 
būtų mažesnės.

Pakeitimas 161
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio M vertės apibrėžtis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

M = transporto priemonės masė
kilogramais (kg)

F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
plotas kvadratiniais metrais (m2)

Or. en

Pagrindimas

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Pakeitimas 162
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio M vertės apibrėžtis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)

F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
plotas kvadratiniais metrais (m2)

Or. fr

Pakeitimas 163
Rebecca Harms
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio M0 vertės apibrėžtis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.

F0 = dydis, nustatomas taip, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje

Or. en

Pakeitimas 164
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio M0 vertės apibrėžtis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.

F0 = dydis, nustatomas taip, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje

Or. en

Pagrindimas

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Pakeitimas 165
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio M0 vertės apibrėžtis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.

F0 = dydis, nustatomas taip, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje

Or. fr

Pakeitimas 166
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio a vertė formulėje

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Pagrindimas

60 proc. atitinkantis statumas remiantis 2009 m. parku.

Pakeitimas 167
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio a vertė formulėje

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en
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Pagrindimas

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Pakeitimas 168
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio a vertė formulėje

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Pagrindimas

Rinkoje padaugėjus itin mažai anglies dioksido išmetančių automobilių, „naudos“ 
parametras ir statumas tampa nebereikalingi, nes gamintojai gali užtikrinti nulinę taršą.

Pakeitimas 169
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio a vertė formulėje

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 a = 0,0333. a = 0,0296.
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Or. fr

Pagrindimas

Apibrėžiant a koeficientą (kreivės statumą) transporto priemonių gamintojams teisingiau būtų 
naudoti 2009 m., o ne 2006 m. parko vertes.

Pakeitimas 170
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c papunkčio a vertė formulėje

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Pagrindimas

Vertė a = 17,6 paimta iš Komisijos poveikio analizės ir atitinka 60 % statumą. Pagal Europos 
aplinkos agentūros ataskaitą „Keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio stebėsena ES. 
2011 m. duomenų santrauka“ vidutinis naujų tais metais registruotų keleivinių automobilių 
ratų apibrėžtas plotas buvo 3,97 m2, vadinasi pradinis F0 buvo 3,97.

Pakeitimas 171
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„(ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 50 + a × 
(M – M0)
Kur:
M = transporto priemonės masė 
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kilogramais (kg)
M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.
a = 50 % statumas.“

Or. en

Pagrindimas

2012 m. birželio mėn. Vokietijos Bundestagas paragino federalinę vyriausybę paremti plataus 
užmojo Europos poziciją dėl 50 g CO2/km 2025 m. tikslo, nes taip būtų remiami labai 
reikalingi plataus užmojo Europos klimato tikslai.

Pakeitimas 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 65 + a × 
(M – M0)
Kur:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)
M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.
a = vertė, atitinkanti 60 % statumą.“

Or. en

Pakeitimas 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 70 + a × 
(M – M0)
Kur:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)
M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.
a = (* atitinka 60 % statumą).“

Or. en

Pakeitimas 174
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 60 + a × 
(F – F0)
Čia:
F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
plotas kvadratiniais metrais (m2)
F0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė
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a = statumas, atitinkantis 60 %.“

Or. en

Pakeitimas 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
I priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedas papildomas tokiu punktu:
„2a. Gamintojas taiko tą patį naudingumo 
parametrą (masės ar transporto 
priemonės ratų apibrėžto ploto) visam 
savo transporto priemonių parkui. Kai 
gamintojas pasirenka kaip naudingumo 
parametrą naudoti transporto priemonės 
ratų apibrėžtą plotą, nustatant atitiktį jam 
taikomai savitojo išmetamų teršalų kiekio 
normai, vėliau nebegali grįžti prie masės 
parametro naudojimo.“

Or. de

Pagrindimas

Jei automobilių pramonės subjektai galėtų kiekvienam transporto priemonės tipui savo parke 
atskirai parinkti naudingumo parametrą, būtų smarkai pakenkta šio pasiūlymo esmei. 
Gamintojai kiekvienai transporto priemonei pasirinktų tokį naudingumo parametrą, kuris 
pareikalautų mažiausiai pastangų. Vis dėlto nebūtų skatinama laikytis bendro svorio 
mažinimo principo.

Pakeitimas 176
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
II priedo A dalies 1 punkto f a papunktis (naujas)



AM\928120LT.doc 105/105 PE506.077v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) II priedo A dalies 1 punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:
„fa) maksimali grynoji galia (kW);“

Or. en

Pagrindimas

Maksimali grynoji galia (kW) yra svarbus parametras, turintis poveikį transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekiui, todėl jį reikėtų registruoti.

Pakeitimas 177
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 13 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
II priedo A dalies 1 punkto f b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) I priedo A dalies 1 punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:
„fb) variklio tūris (cm3).“

Or. en

Pagrindimas

Variklio tūris yra svarbus parametras, susijęs su transporto priemonių išmetamo CO2 kiekiu, 
todėl jį reikėtų registruoti.


