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Pakeitimas 12
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal 2011 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
510/2011, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos 
integruotą principą mažinti lengvųjų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, 
13 straipsnio 1 dalį Komisija turi peržiūrėti 
būdus, kuriais iki 2020 m. būtų galima 
pasiekti 147 g/km tikslą, jei bus patvirtinta, 
kad jį galima įgyvendinti, ypač I priede 
pateiktas formules ir 11 straipsnyje 
išdėstytas nukrypti leidžiančias nuostatas. 
Prašoma, kad pasiūlymas dėl reglamento 
pakeitimo būtų kuo neutralesnis 
konkurencijos požiūriu, socialiai teisingas 
ir tvarus;

(1) pagal 2011 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
510/2011, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos 
integruotą principą mažinti lengvųjų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, 
13 straipsnio 1 dalį Komisija turi peržiūrėti 
būdus, kuriais iki 2020 m. būtų galima 
pasiekti 128 g/km tikslą, jei bus patvirtinta, 
kad jį galima įgyvendinti, ypač I priede 
pateiktas formules ir 11 straipsnyje 
išdėstytas nukrypti leidžiančias nuostatas. 
Atsižvelgiant į technologijų pažangą, 
reikėtų 2020 m. nustatyti platesnio užmojo 
– 128 g/km tikslą. Be to, 128 g/km tikslas 
atitiktų naujų keleivinių automobilių 
išmetamo CO2  kiekio mažinimo 27 proc. 
tikslą, kurio bus siekiama, kaip nustatyta 
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 443/2009, nustatančiame naujų 
keleivinių automobilių išmetamų teršalų 
normas pagal Bendrijos integruotą 
principą mažinti lengvųjų transporto 
priemonių išmetamo CO 2 kiekį1. 
Prašoma, kad pasiūlymas dėl reglamento 
pakeitimo būtų kuo neutralesnis 
konkurencijos požiūriu, socialiai teisingas 
ir tvarus;

________________
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas tikslas 2020 m. atitinka 16 proc. padidintą 2015 m. tikslą, susijusį su 
lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis. Keleivinių automobilių 2020 m. tikslas 
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atitinka išmetamo teršalų kiekio mažinimą 27 proc. Lengvųjų komercinių transporto 
priemonių tikslas turėtų būti 128 g CO2/km, kad būtų taikomas tokio paties užmojo tikslas 
nepriklausomai nuo transporto priemonės tipo.

Pakeitimas 13
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) lengvosios komercinės transporto 
priemonės yra vienas iš sparčiausiai 
didėjančių transporto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų šaltinių. Tokių 
išmetamų teršalų kiekis nuo 1995 iki 
2010 m. padidėjo 26 proc. ir dabar sudaro 
8 proc. kelių transporto išmetamo teršalų 
kiekio. Kad būtų užtikrinta transporto 
priemonių gamintojams nuspėjama 
politikos programa taikant sistemą, pagal 
kurią reikia toliau gerinti transporto 
priemonių degalų suvartojimo efektyvumą 
po 2020 m., ir laikantis transporto 
sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų, kurie įeina į 
Sąjungos klimato tikslus, reikia nustatyti 
tolesnį 85 g/km tikslą 2025 m.;

Or. en

Pakeitimas 14
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Reglamente (ES) Nr. 510/2011 
nustatytos išmetamų teršalų normos 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms.  Kadangi yra 
tiesioginis išmetamo CO2 kiekio ir 
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suvartojamo degalų kiekio ryšys, tas 
reglamentas daro svarbų poveikį lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
naudotojams, dažniausiai mažoms verslo 
įmonėms ir parkams. Atsižvelgiant į naštą, 
susijusią su didėjančiomis degalų 
kainomis, tame reglamente apibrėžtomis 
normomis taip pat siekiama ekonomiškai 
mažinti suvartojamą degalų kiekį ir 
degalų išlaidas, tenkančias lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
savininkams;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu siekti sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamą degalų kiekį. Kadangi degalai 
sudaro vis svarbesnę verslo išlaidų dalį – paprastai trečdalį savininkui tenkančių ir 
eksploatacijos išlaidų, tikslinga, kad šiuo reglamentu būtų siekiama ekonomiškai kuo labiau 
sumažinti suvartojamą degalų kiekį.

Pakeitimas 15
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 147 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 prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant naujoviškomis technologijomis;

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 128 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 prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant naujoviškomis technologijomis;

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos siūlomas tikslas 2020 m. atitinka 16 proc. padidintą 2015 m. tikslą, susijusį su 
lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis. Keleivinių automobilių 2020 m. tikslas 
atitinka išmetamo teršalų kiekio mažinimą 27 proc. Lengvųjų komercinių transporto 
priemonių tikslas turėtų būti 128 g CO2/km, kad būtų taikomas tokio paties užmojo tikslas 
nepriklausomai nuo transporto priemonės tipo.

Pakeitimas 16
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 147 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 prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant naujoviškomis technologijomis;

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 2020 m. 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 prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant 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 transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekis, reikėtų skubiai 
persvarstyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007. Per šį persvarstymą reikėtų, 
be kita ko, spręsti lankstumo problemas, 
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kylančias dėl numatytosios apkrovos 
sąlygų naudojimo ir saviriedos nustatymų 
viršutinės ribos;

Or. en

Pakeitimas 17
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 147 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 
prieigos1 ir jo įgyvendinimo priemonėmis 
bei naudojant naujoviškomis 
technologijomis;

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 147 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 
prieigos2 ir jo įgyvendinimo priemonėmis 
bei naudojant 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 tinkamai 
nustatomas tikrasis transporto priemonių 
realiomis važiavimo keliu sąlygomis 
išmetamo CO2 kiekis, reikėtų skubiai iš 
dalies pakeisti Reglamentą (EB) 

                                               
1 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
2 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
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Nr. 715/2007 ir naująjį Europos
važiavimo ciklą (angl. NEDC). Kitas 
žingsnis turėtų būti kuo greičiau į 
Sąjungos teisę integruoti pasaulinę 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą (angl. WLTP), kurią šiuo metu 
rengia Jungtinių Tautų Europos 
ekonomikos komisijos tarnybos, kai tik ji 
bus parengta. Komisija turėtų apsvarstyti, 
ar integruojant WLTP 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;

Or. de

Pagrindimas

Vartotojai turėtų galėti pasitikėti gamintojų nurodytais degalų suvartojimo skaičiais.
Dabartinis bandymų ciklas suteikia daug lanksčių galimybių, tačiau neatspindi tikrovės.
Pagal WLTP bus padaryti patobulinimai, tačiau užtruks kiek laiko, kol ji bus galutinai 
parengta. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti NEDC, kol neįdiegta WLTP. Be to, reikėtų 
apsvarstyti, ar reikėtų papildyti WLTP papildomomis ES nuostatomis, kadangi pasaulinis 
ciklas negali tinkamai atspindėti padėties ES.

Pakeitimas 18
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dauguma Europos Sąjungos 
pramonės sektorių įdėjo labai daug 
pastangų, kad sumažintų išmetamą CO2
kiekį ir padidintų efektyvumą. Lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojai taip pat turėtų būti efektyvesni 
siekiant plataus užmojo Europos klimato 
tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 19
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) įmanomi platesnio užmojo CO2
mažinimo tikslai, tačiau gamintojams 
reikia teisinių gairių, kad jie galėtų 
investuoti į aplinkosaugines ir degalų 
taupymo technologijas neatsidurdami 
nepalankioje  konkurencinėje padėtyje;

Or. en

Pakeitimas 20
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl 
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m.;

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 128 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl 
patvirtinama, kad 128 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m.;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas tikslas 2020 m. atitinka 16 proc. padidintą 2015 m. tikslą, susijusį su 
lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis. Keleivinių automobilių 2020 m. tikslas 
atitinka išmetamo teršalų kiekio mažinimą 27 proc. Lengvųjų komercinių transporto 
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priemonių tikslas turėtų būti 128 g CO2/km, kad būtų taikomas tokio paties užmojo tikslas 
nepriklausomai nuo transporto priemonės tipo.

Pakeitimas 21
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m.;

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Techninė 
analizė rodo, kad griežtesnė norma būtų 
technologijų požiūriu įmanoma ir 
ekonomiškai efektyvi. Todėl 2020 m. 
turėtų būti nustatytas 110 g CO2/km
tikslas;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento priėmimo metu sąnaudos 147 g CO2/km normai pasiekti įvertintos nuo 2000 € iki 
8800 €. Tačiau 2012 m. tyrime, kuriuo remiasi Komisijos atliktas persvarstymo pasiūlymo 
poveikio vertinimas, nustatyta, kad papildomos sąnaudos siekiant 147 g CO2/km normos 
sudaro tik apie 450 €. TNO (Kelių transporto priemonių tyrimo institutas) 2012 m. tyrimas 
rodo, kad 110 g CO2/km tikslas furgonams yra technologijų požiūriu įmanomas ir papildomos 
sąnaudos atsipirktų per mažiau nei 4 metus.

Pakeitimas 22
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m.;

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl
platesnio užmojo tikslas 2020 m. yra 
įmanomas ir ekonomiškas;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos atliktas poveikio vertinimas rodo, kad siūlomas 147 g tikslas 2020 m. yra 
nepakankamai plataus užmojo, ypač palyginti su keleiviniams automobiliams keliamu tikslu.
Platesnio užmojo tikslas būtų technologijų požiūriu įmanomas ir padėtų sutaupyti vairuotojų 
pinigų.

Pakeitimas 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Griežtesnė 
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patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m.;

norma būtų ir įmanoma, ir ekonomiška. 
Todėl 2020 m. turėtų būti nustatytas 128 g
CO2/km tikslas;

Or. en

Pakeitimas 24
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą
galima pasiekti iki 2020 m.;

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) Nr. 
510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas tarp 
esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl
2020 m. tikslus reikėtų persvarstyti ir 
nustatyti 135 g CO2/km tikslą, kaip 
anksčiau teikė Komisija savo 2009 m.
pasiūlyme;

Or. en

Pagrindimas

2009/0173 Komisija siūlė 135 g CO2/km tikslą naujoms lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms. Atsižvelgiant į nuo to laiko padarytą variklių kūrimo pažangą, aišku, kad tai 
visiškai pagrįstas tikslas ir kad jį pasiekus bus sumažintos beveik visų Europos verslininkų 
išlaidos.

Pakeitimas 25
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą
galima pasiekti iki 2020 m.;

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Griežtesnė 
norma, lygiavertė Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 nustatytai normai, yra 
įgyvendinama ir būtų ekonomiškesnė. 
Todėl 2020 m. tikslas turėtų būti pakeistas 
į 118 g CO2/km tikslą;

Or. fr

Pagrindimas

Lengvųjų komercinių transporto priemonių 118 g CO2/km tikslas atitinka naujų keleivinių 
automobilių 95 g CO2/km tikslą.

Pakeitimas 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
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CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m.;

CO2 normos ir siekiamo tikslo. Griežtesnė 
norma būtų ir įmanoma, ir ekonomiška. 
Todėl 2020 m. turėtų būti nustatytas 125 g
CO2/km tikslas;

Or. en

Pakeitimas 27
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) automobilių pramonės verslui 
būdingi ilgi planavimo ciklai, todėl apie 
ateities normas ją reikėtų informuoti 
pakankamai iš anksto. Jeigu Reglamente 
(ES) Nr. 510/2011 būtų nustatytas 
95 g/km tikslas 2025 m., tai suteiktų 
planavimui tikrumo ir užtikrintų, kad 
pastangos gerinti naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių degalų 
suvartojimo efektyvumą būtų dedamos ir 
po 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 28
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atsižvelgiant į dideles mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros bei 
vienetinių gaminių gamybos išlaidas 
ankstyvuose ypatingai mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių transporto 
priemonių etapuose, tikslinga paspartinti 
ir palengvinti jų pateikimo Sąjungos 
rinkai procesą jų pradiniuose 
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komercializacijos etapuose iki 2025 m. 
elektrines ir vandeniliu varomas 
transporto priemones laikant visiškai 
teršalų neišmetančiomis. Vis dėlto, nors 
tam tikrų alternatyvių rūšių kuro 
naudojimas gali padėti gerokai sumažinti 
išmetamą CO2  kiekį žvelgiant iš gyvavimo 
ciklo perspektyvos, pripažinta, kad per tų 
alternatyvių rūšių kuro gamybą 
išmetamas CO2 kiekis gali būti didesnis 
nei įprastų rūšių kuro. Todėl Komisija 
turėtų pateikti metodus, pagal kuriuos 
būtų atsižvelgta į gamintojų grandies 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį laikotarpiui po 2025 m.;

Or. en

Pakeitimas 29
Martin Callanan

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 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
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 700 naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
per metus, nebetaikoma savitoji teršalų 
išmetimo norma ir mokestis už viršytą 
taršos normą;

Or. en

Pagrindimas

Su de minimis išimtimi, taikoma smulkiems gamintojams, kurie užregistruoja mažiau kaip 
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700 transporto priemonių per metus (0,1 proc. ES parduodamų transporto priemonių ir dar 
mažiau nuvažiuotų kilometrų), susijusio skaičiaus padidinimas sumažins administracinę naštą 
kriterijus atitinkančioms smulkioms įmonėms maždaug 25 000 eurų iki 2020 m. ir nepakenks 
aplinkosauginei naudai, gaunamai dėl to, kad reglamento nuostatos jiems ir toliau taikomos. 

Pakeitimas 30
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) tikslinga pažymėti, kad didėjančios 
degalų išlaidos tampa didele Sąjungos 
įmonių problema, kad Sąjunga 
importuoja didžiąją transporto sektoriuje 
naudojamos naftos dalį ir kad 
suvartojamo degalų kiekio mažinimas 
padėtų tiek įmonėms, tiek Sąjungai 
sumažinti priklausomybę nuo naftos;

Or. en

Pakeitimas 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) atsižvelgiant į pagrindinę iniciatyvą 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir 
siekiant toliau skatinti dar labiau
sumažinti lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamą CO2 kiekį, stabilus 
105 g/km 2025 m. tikslas užtikrintų, kad 
pastangos gerinti naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių degalų 
suvartojimo efektyvumą būtų dedamos ir 
po 2020 m.;

Or. en
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Pagrindimas

Ilgalaikis 2025 m. tikslas užtikrins gamintojams ilgalaikio planavimo tikrumą.

Pakeitimas 32
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 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.;

(6) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas gali būti keičiamas dėl 
laikotarpio 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

Pakeitimas 33
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 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 

(6) 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 
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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.;

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. Vertinant mažinimo normas, 
turėtų būti atsižvelgta į naujoviškas 
technologijas ar technologijų paketus. 
Todėl pageidautina, kad šie aspektai būtų 
peržiūrėti, Komisija pateiktų ataskaitą ir 
prireikus pasiūlymus dėl tikslų po 2020 m.;

Or. pt

Pakeitimas 34
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 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.;

(6) 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;

Or. fr

Pakeitimas 35
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 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.;

(6) 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 kainuotų automobiliams skirtų 
ekonomiškai efektyvių CO2 mažinimo 
technologijų plėtra.  Todėl pageidautina, 
kad šie aspektai būtų peržiūrėti, Komisija 
pateiktų ataskaitą ir prireikus pasiūlymus 
dėl tikslų po 2020 m.;

Or. pl

Pakeitimas 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos ekonomikai ir toliau grės 
didelė rizika, susijusi su energijos 
kainomis. Atsižvelgiant į gamintojams 
reikalingus ilgalaikius mokslinių tyrimų 
ir technologijų plėtros tvarkaraščius, 
tikslinga šiame reglamente nustatyti 
2025 m. tikslą. Nustatyti 100 g/km tikslą 
2025 m. – būdas užtikrinti, kad naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių degalų suvartojimo 
efektyvumas būtų ir toliau gerinamas po 
2020 m.; 

Or. en

Pakeitimas 37
Chris Davies
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant pagerinti Europos 
automobilių pramonės konkurencingumą, 
turėtų būti naudojamos skatinimo 
programos, pvz., ekologinių inovacijų 
įskaitymas ir ypatingųjų kreditų skyrimas. 
Komisija turėtų kiekvienais metais 
apskaičiuoti, kokiu mastu bendras 
ypatingųjų kreditų skyrimas mažina 
normą, ir jeigu norma sumažinama 
daugiau kaip 2 gramais, turėtų vėl 
nustatyti ypatingųjų kreditų koeficientus, 
lygius 1; 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, žaliavų ir gamybos išlaidos, 
susijusios su ypač mažai anglies dioksido išmetančių transporto priemonių plėtra, yra 
didelės, reikia papildomų paskatų, kad gamintojai būtų skatinami ypač mažai anglies 
dioksido išmetančias transporto priemones pradėti tiekti anksčiau, nei jie tai darytų be 
paskatų. Ypatingieji kreditai gali tam pasitarnauti, tačiau jie taip pat gali pakenkti tikslams.
Todėl reikia išvengti bendro 2020 m. normos sumažėjimo, kad būtų išsaugotas bendras 
kreditų aplinkosauginis poveikis.

Pakeitimas 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos ekonomikai ir toliau grės 
didelė rizika, susijusi su energijos 
kainomis. Atsižvelgiant į gamintojams 
reikalingus ilgalaikius mokslinių tyrimų 
ir technologijų plėtros tvarkaraščius, 
tikslinga šiame reglamente nustatyti 
2025 m. tikslą. Nustatyti minimalų 
100 g/km tikslą 2025 m. – būdas 
užtikrinti, kad naujų lengvųjų komercinių 
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transporto priemonių degalų suvartojimo 
efektyvumas būtų ir toliau gerinamas po 
2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jos 
plotą ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ 
koeficientą I priede pateiktose formulėje. 
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.

(9) Komisija turėtų įvertinti galimybę
surinkti duomenis apie kitus, nei masė, 
naudingumo parametrus ir juos 
panaudoti kaip naudingumo parametrus
I priede pateiktose formulėse;

Or. de

Pagrindimas

Kitų, nei masė, naudingumo parametrų naudojimas neigiamai veiktų transporto priemonių 
tendenciją tapti vis sunkesnėms ir paskatintų lengvasvorių modelių gamybą, kuriai šiuo metu 
nėra paskatų.

Pakeitimas 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reglamente reikalaujama, kad 
Komisija vykdytų poveikio vertinimą, 
siekdama peržiūrėti bandymų procedūras, 
kad jos tinkamai parodytų realų 

(10) Reglamente reikalaujama, kad 
Komisija vykdytų poveikio vertinimą, 
siekdama peržiūrėti bandymų procedūras, 
kad jos tinkamai parodytų realų 
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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;

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. 
Tačiau, kai tik procedūra bus galutinai 
parengta, bandymų ciklas turėtų būti kuo 
greičiau integruotas į Sąjungos teisę. 
Komisija turėtų apsvarstyti, ar 
integruojant WLTP 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 WLTP bus padaryti patobulinimai, tačiau užtruks kiek laiko, kol ji bus galutinai 
parengta. Be to, reikėtų apsvarstyti, ar reikėtų papildyti WLTP papildomomis ES nuostatomis, 
kadangi pasaulinis ciklas negali tinkamai atspindėti padėties ES.

Pakeitimas 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Reglamente reikalaujama, kad 
Komisija vykdytų poveikio vertinimą, 
siekdama peržiūrėti bandymų procedūras, 
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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;

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.
Atsižvelgiant į tai ir kadangi esamas 
bandymų ciklas nepakankamai atspindi 
tikrąjį automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių keliuose 
išmetamą teršalų kiekį, labai svarbu 
skubiai sukurti patobulintą bandymų 
ciklą. Pakeitus Reglamento (EB) Nr. 
443/2009 I priede, kuriame nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą, nustatytas dabartines
bandymų procedūras reikėtų pataisyti
I priede nustatytas ribas, kad gamintojams 
ir įvairių klasių transporto priemonėms 
būtų taikomi panašaus griežtumo 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 42
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 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. 

(10) Reglamente reikalaujama, kad 
Komisija vykdytų poveikio vertinimą, 
siekdama peržiūrėti bandymų procedūras, 
kad jos tinkamai parodytų realų 
automobilių išmetamo CO2 kiekį.
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 
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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;

priemonėms būtų taikomi panašaus 
griežtumo reikalavimai. Persvarstytos 
bandymų procedūros turėtų būti įdiegtos 
ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d.;

Or. fr

Pagrindimas

Dabartinės bandymų procedūros netinkamai atspindi realiomis sąlygomis automobilių 
išmetamą CO2 kiekį. Todėl reikia nustatyti datą, iki kada naujosios bandymų procedūros 
turėtų būti įdiegtos.

Pakeitimas 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) numatyta, kad 2014 m. naująjį 
Europos važiavimo ciklą (angl. NECD) 
pakeis naujas bandymų ciklas WLTP. 
Siekiant užtikrinti, kad Reglamentas (ES) 
Nr. 510/2011 užtikrintų išmetamų teršalų 
kiekio mažinimą, kaip tikimasi, bandymų 
procedūra turėtų būti pakeista į WLTP 
nuo 2016 m. Kai 2016 m. šio reglamento 
tikslais bus pradėta taikyti pasaulinė 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūra, turėtų būti pataisytos I priede 
nustatytos ribos, kad būtų taikomi 
panašaus griežtumo bandymų ciklų 
reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Naujasis WLTP ciklas turėtų būti priimtas nuo 2016 m. ir pakeisti dabartinį NECD bandymų 
ciklą.
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Pakeitimas 44
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kelių transporto priemonių 
išmetamas CO2 kiekis ir jų suvartojamų 
degalų kiekis yra labai susiję su 
transporto priemonių važiavimo greičiu. 
Be to, kadangi lengvųjų komercinių 
transporto priemonių greitis neribojamas, 
gali būti, kad dėl didžiausio greičio vyksta 
tam tikra konkurencija, todėl gali būti 
pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių, važiuojant lėčiau, 
degalai vartojami neefektyviai. Todėl 
tikslinga išplėsti 1992 m. vasario 10 d. 
Tarybos direktyvos 92/6/EEB dėl greičio 
ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių 
kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje1 taikymo sritį, siekiant įtraukti 
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas;
_______________
1 OL L 57, 1992 3 2, p. 27.

Or. en

Pakeitimas 45
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
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kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas 
technologijas.

kiekio norma būtų 110 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 46
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 120 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos atliktas poveikio vertinimas rodo, kad siūlomas 147 g tikslas 2020 m. yra 
nepakankamai plataus užmojo, ypač palyginti su keleiviniams automobiliams keliamu tikslu.
Platesnio užmojo tikslas būtų technologijų požiūriu įmanomas ir padėtų sutaupyti vairuotojų 
pinigų.

Pakeitimas 47
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 128 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas tikslas 2020 m. atitinka 16 proc. padidintą 2015 m. tikslą, susijusį su
lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis. Keleivinių automobilių 2020 m. tikslas 
atitinka išmetamo teršalų kiekio mažinimą 27 proc. Lengvųjų komercinių transporto 
priemonių tikslas turėtų būti 128 g CO2/km, kad būtų taikomas tokio paties užmojo tikslas 
nepriklausomai nuo transporto priemonės tipo.

Pakeitimas 48
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 118 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

Or. fr

Pagrindimas

Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių 118 g CO2/km tikslas atitinka naujų 
keleivinių automobilių 95 g CO2/km tikslą.
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Pakeitimas 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas 
technologijas.

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007, Reglamento (EB) Nr. 692/2008 
III ir XII priedus, JT EEK R83-06 ir JT 
EEK R101, kaip taikytina šio reglamento 
įsigaliojimo dieną. 

Or. en

Pagrindimas

Dabartinio Euro 6 reglamento versija (NEDC/ECE R83 ir ECE R101) turėtų būti atnaujinta, 
kad būtų užtikrinamas tas pats šiandien nustatytų tikslų griežtumo lygis, nepriklausomai nuo 
procedūrų ir paties ciklo numatytų pakeitimų.

Pakeitimas 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 128 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
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715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

Or. en

Pakeitimas 51
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 135 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

2009/0173 Komisija siūlė 135 g CO2/km tikslą naujoms lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms. Atsižvelgiant į nuo to laiko padarytą variklių kūrimo pažangą, aišku, kad tai 
visiškai pagrįstas tikslas ir kad jį pasiekus bus sumažintos beveik visų Europos verslininkų 
išlaidos.

Pakeitimas 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
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įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 125 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas technologijas.

Or. en

Pakeitimas 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„2a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas minimalus tikslas, kad 
vidutinis naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekis būtų 100 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007, jo įgyvendinimo priemones 
ir Reglamento (EB) Nr. 692/2008 
XII priedą.“

Or. en

Pakeitimas 54
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„2a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
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nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių parko išmetamų teršalų kiekis 
būtų 85 g CO2/km, kaip skaičiuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, jo 
įgyvendinimo priemones ir Reglamento 
(EB) Nr. 692/2008 XII priedą.“

Or. en

Pakeitimas 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„2a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių parko išmetamų teršalų kiekis 
būtų 105 g CO2/km, kaip skaičiuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, jo 
įgyvendinimo priemones ir Reglamento 
(EB) Nr. 692/2008 XII priedą.“

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis 2025 m. tikslas užtikrins gamintojams ilgalaikio planavimo tikrumą.

Pakeitimas 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„2a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių parko išmetamų teršalų kiekis 
būtų 100 g CO2/km, kaip skaičiuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, jo 
įgyvendinimo priemones ir Reglamento 
(EB) Nr. 692/2008 XII priedą.“

Or. en

Pakeitimas 57
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa: 
„2a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių parko išmetamų teršalų kiekis 
būtų 95 g CO2/km, kaip skaičiuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, jo 
įgyvendinimo priemones ir Reglamento 
(EB) Nr. 692/2008 XII priedą.“

Or. en

Pagrindimas

Automobilių pramonės verslui būdingi ilgi planavimo ciklai, todėl apie ateities normas ją 
reikėtų informuoti pakankamai iš anksto. Jeigu šiame reglamente būtų nustatytas 95 g/km 
tikslas 2025 m., tai suteiktų planavimui tikrumo ir užtikrintų, kad pastangos gerinti naujų 
furgonų degalų suvartojimo efektyvumą būtų dedamos ir po 2020 m.
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Pakeitimas 58
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„2a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis 
Sąjungoje registruotų naujų komercinių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
kiekis būtų 90 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007, jo įgyvendinimo priemones 
ir Reglamento (EB) Nr. 695/2008 XII 
priedą.“

Or. fr

Pagrindimas

Reikia, kad būtų nustatyti ilgalaikiai tikslai automobilių pramonei, siekiant užtikrinti tam 
tikras galimybes numatyti.

Pakeitimas 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„2a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, pagal kurį vidutinis 
naujų lengvųjų transporto priemonių 
išmetamų teršalų kiekis turi būti nuo 
100 g CO2/km iki 115 g CO2/km, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 1 dalyje.“
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Or. de

Pagrindimas

Svarbu nustatyti normų vertes ankstyvame etape, kad pramonei būtų užtikrintas planavimo 
tikrumas. Vis dėlto šiuo metu sunku tiksliai pasakyti, kokia normos vertė galėtų būti tinkama.
Todėl tikslinga nurodyti intervalą, iš kurio norma bus nustatyta tinkamu metu. Kaip nurodyta
daugelyje tyrimų ir ekspertų, normos nuo 100 iki 115 g CO2/km yra realios.

Pakeitimas 60
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
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 gamintojui, 
kuris kartu su visomis su juo susijusiomis 
įmonėmis atsakingas už mažiau nei 500 per 
praėjusius kalendorinius metus ES 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių“.

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 700 per 
praėjusius kalendorinius metus ES 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Su de minimis išimtimi, taikoma smulkiems gamintojams, kurie užregistruoja mažiau kaip 
700 transporto priemonių per metus (0,1 proc. ES parduodamų transporto priemonių ir dar 
mažiau nuvažiuotų kilometrų), susijusio skaičiaus padidinimas sumažins administracinę naštą 
kriterijus atitinkančioms smulkioms įmonėms maždaug 25 000 eurų iki 2020 m. ir nepakenks 
aplinkosauginei naudai, gaunamai dėl to, kad reglamento nuostatos jiems ir toliau taikomos. 

Pakeitimas 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Ypatingųjų kreditų priemonė nustoja 
galioti 2018 m. sausio 1 d.“

Or. de

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai įvesti kaip laikina priemonė siekiant palengvinti ir pagreitinti itin mažai 
teršalų išmetančių transporto priemonių naudojimą. Jų išlaikymas prieštarautų šio laikino 
metodo pagrindimui ir sumažintų bendro tikslo užmojus.

Pakeitimas 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, laikoma, kad kiekviena nauja 
lengvoji komercinė transporto 
priemonė, kurios savitasis išmetamo 
CO2 kiekis yra mažesnis nei 50 g 
CO2/km arba 50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios teršalų 
normos, yra:
— 2014 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2015 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2016 m. – 2,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2017 m. – 2 lengvosios komercinės 
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transporto priemonės.“

Or. en

Pagrindimas

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Pakeitimas 63
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingaisiais kreditais suteikiant taršos leidimus mažiau nei 50 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  
aplinkosaugos principui. 
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Pakeitimas 64
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį laikoma, kad kiekviena nauja 
lengvoji komercinė transporto 
priemonė, kurios savitasis išmetamo 
CO2 kiekis yra mažesnis nei 50 g 
CO2/km, yra:
—  nuo 2014 m. – 1 lengvoji komercinė 
transporto priemonė.“

Or. en

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai mažina reglamento griežtumą. Be to, nereikalaujama, kad elektra varomi 
furgonai atitiktų 2020 m. normas, dėl kurių diskutuojama kalbant apie lengvųjų komercinių 
transporto priemonių normas 2017 m. ir 2020 m. Todėl ypatingieji kreditai turėtų būti 
išbraukti iš šio teisės akto.

Pakeitimas 65
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
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„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
1. Skaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį laikoma, kad 
kiekviena nauja lengvoji komercinė 
transporto priemonė, kurios savitasis 
išmetamo CO2 kiekis yra mažesnis nei 
50 g CO2/km, yra:
— 2014 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2015 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2016 m. – 2,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2017 m. – 1,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
—  nuo 2018 m. – 1 lengvoji komercinė 
transporto priemonė.
Ypatingųjų kreditų sistemos taikymo 
laikotarpiu didžiausias naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, kurių 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 g CO2/km, skaičius, į 
kurį reikia atsižvelgti taikant pirmoje 
pastraipoje nustatytus koeficientus, 
neturi viršyti vieno gamintojo 25 000 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių.
2. Komisija iki kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant šio reglamento 
įsigaliojimo metais, apskaičiuoja, ar 
bendra ypatingųjų kreditų suma keičia 
1 straipsnyje nustatytas normas. Jei ta 
norma sumažinama daugiau kaip 2 g 
CO2/km, nustatomi 5 straipsnyje ir šio 
straipsnio 1 dalyje tiems metams nurodyti 
koeficientai, lygūs 1 lengvajai komercinei 
transporto priemonei.“ 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, žaliavų ir gamybos išlaidos, 
susijusios su ypač mažai anglies dioksido išmetančių transporto priemonių plėtra, yra 
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didelės, reikia papildomų paskatų, kad gamintojai būtų skatinami ypač mažai anglies 
dioksido išmetančias transporto priemones pradėti tiekti anksčiau, nei jie tai darytų be 
paskatų. Ypatingieji kreditai gali tam pasitarnauti, tačiau jie taip pat gali pakenkti 2020 m. 
tikslui. Todėl reikia išvengti bendro 2020 m. tikslo sumažėjimo, kad būtų išsaugotas bendras 
kreditų aplinkosauginis poveikis.

Pakeitimas 66
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, laikoma, kad kiekviena nauja 
lengvoji komercinė transporto 
priemonė, kurios savitasis išmetamo 
CO2 kiekis yra mažesnis nei 50 g 
CO2/km arba 50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios teršalų 
normos, yra:
— 2014 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2015 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2016 m. – 2,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2017 m. – 2 lengvosios komercinės 
transporto priemonės.“

Or. en

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai yra veiksminga paramos išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijoms 
priemonė. Vis dėlto rinkos padėtis šiuo metu netikra, todėl reikia tam tikro lankstumo.
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Pakeitimas 67
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Įterpiamas šis straipsnis:
„5a straipsnis
Greičio ribojimo prietaisai
Nuo 2014 m. sausio 1 d. ir kiekvienais 
vėlesniais kalendoriniais metais visi 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių gamintojai įrengia savo 
gaminamose lengvosiose komercinėse 
transporto priemonėse greičio ribojimo 
prietaisus, kurie ribotų greitį iki 
120 km/h.“

Or. en

Pagrindimas

Greičio ribojimo prietaisai yra labai ekonomiška priemonė sumažinti suvartojamą degalų 
kiekį ir padėtų gamintojams laikytis šiame reglamente nustatytų mažinimo tikslų daug 
mažesnėmis sąnaudomis.

Pakeitimas 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įterpiamas šis straipsnis:
„5a straipsnis

Greičio ribotuvai
Nuo 2015 m. pradedami naudoti greičio 
ribotuvai, ribojantys naujų N1 kategorijos 
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lengvųjų komercinių transporto 
priemonių greitį iki 100 km/h.“

Or. en

Pakeitimas 69
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Įterpiamas šis straipsnis:
„5a straipsnis

Greičio ribotuvai
Nuo 2015 m. sausio 1 d. didžiausias naujų 
N1 kategorijos transporto priemonių 
greitis yra 90 km/h. Greitį riboja 
privalomai įrengtas greičio ribotuvas.“

Or. en

Pagrindimas

Visos ES krovininės transporto priemonės turi greičio ribotuvus. Jeigu furgonams taikoma 
išimtis ir netaikomi greičio apribojimai, tai nulems nesąžiningą lengvųjų sunkvežimių ir 
sunkiasvorių furgonų konkurenciją, kuri sukels socialinius iškraipymus, taip pat lems 
pernelyg didelį išmetamą teršalų kiekį ir pavojų keliuose.

Pakeitimas 70
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:



AM\928481LT.doc PE506.129v01-0042/57 AM\

LT

„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

Pakeitimas 71
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 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 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)



AM\928481LT.doc PE506.129v01-0043/57 AM\

LT

Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 
pakeičiama taip:
„Komisija priima išsamias nuostatas, 
susijusias su tokių naujoviškų 
technologijų patvirtinimo procedūra, 
arba naujoviškų technologijų teisės aktų 
rinkinį ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 
31 d. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal šio reglamento 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Tos išsamios nuostatos atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 
12 straipsnio 2 dalyje numatytas 
nuostatas ir grindžiamos toliau 
pateikiamais kriterijais, taikomais 
naujoviškoms technologijoms:“
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Or. en

Pakeitimas 74
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

Iki 2015 m. sausio 1 d. Komisija užbaigia 
1 straipsnio 3 dalyje nustatyto tikslo 
peržiūrą, siekdama apibrėžti:

– sąlygas, kaip iki 2025 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 105 g CO2/km, remdamasi 
atnaujintais poveikio vertinimo rezultatais 
ir jei bus patvirtinta, kad tai galima 
įgyvendinti, ir
– to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi tokios peržiūros rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio automobilių pramonei ir 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių naudotojams vertinimą, 
Komisija, laikydamasi įprastos teisėkūros 
procedūros, pateikia pasiūlymą iš dalies 
keisti šį reglamentą kuo neutralesniu 
konkurencijos požiūriu būdu, kuris būtų 
socialiai teisingas ir tvarus.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis 2025 m. tikslas užtikrins gamintojams ilgalaikio planavimo tikrumą.
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Pakeitimas 75
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
atlieka išsamų 85 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 
atsižvelgiant į mažataršes technologijas ir 
jų paplitimą arba klimato politikos tikslų 
pasikeitimus. Atlikdama tyrimą, Komisija 
teikia ataskaitą dėl naudingumo 
parametro naudojimo diferencijuojant 
savitąsias teršalų išmetimo normas ir gali, 
jei tikslinga, pateikti pasiūlymų pakeisti 
masę kitu, tinkamesniu, naudingumo 
parametru.

Or. en

Pakeitimas 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.
Laikotarpio po 2020 m. išmetimo normos 
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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 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas. Šios 
peržiūros tikslas – nustatyti naujų 
lengvųjų transporto priemonių parko 
vidutinio išmetamų teršalų kiekio normą 
laikotarpiui po 2025 m. nuo 100 iki 115 g 
CO2/km. Remdamasi šia peržiūra, į kurią 
įeina bendras poveikio automobilių 
pramonei ir su ja susijusioms pramonės 
šakoms vertinimas, Komisija, prireikus, 
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 normų vertes ankstyvame etape, kad pramonei būtų užtikrintas planavimo 
tikrumas. Vis dėlto šiuo metu sunku tiksliai pasakyti, kokia normos vertė galėtų būti tinkama.
Todėl tikslinga nurodyti intervalą, iš kurio norma bus nustatyta tinkamu metu. Kaip nurodyta 
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daugelyje tyrimų ir ekspertų, normos nuo 100 iki 115 g CO2/km yra realios.

Pakeitimas 78
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas ir 
užtikrintų, kad būtų pasiektas 90 g 
CO2/km tikslas 2025 m.

Or. fr

Pakeitimas 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

Ne vėliau kaip 2017 m. ir ne anksčiau nei 
bus galutinai nustatyti ir įgyvendinti 
naujasis bandymų ciklas ir bandymų 
procedūros bei įvertinti pirmieji jų 
rezultatai, Komisija peržiūri savitąsias 
teršalų išmetimo normas, būdus tikslui 
pasiekti ir kitus šio reglamento aspektus, 
kad nustatytų naujoms lengvosioms 
komercinėms transporto priemonėms po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

Or. en
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Pagrindimas

Normų po 2020 m. pasiūlymo data atrodo pernelyg ankstyva, kadangi naujas bandymų ciklas 
dar nebus galutinai suderintas, įskaitant atitinkamas procedūras. Siūlant naujus tikslus po 
2020 m. turi būti atsižvelgta į koreliacijos programos įgyvendinimą ir rezultatus, o tai nebus 
įmanoma anksčiau nei 2017 m. Nauji tikslai laikotarpiui po 2020 m. turėtų būti siūlomi 
remiantis WLTP ir atitinkamomis procedūromis. Be to, reikia įvertinti elektrinių transporto 
priemonių paplitimą ir į jį atsižvelgti.

Pakeitimas 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms transporto 
priemonėms po 2020 m. taikytinas CO2
išmetimo normas. Tokios normos turi 
atitikti Sąjungos ilgalaikius klimato 
tikslus 2050 m. ir reikšti vienodo užmojo 
tikslus keleiviniams automobiliams ir 
lengvosioms transporto priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 81
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunkčio 1 a įtrauka (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įterpiama ši 1a pastraipa:
„Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų 
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tinkamai nurodyti realūs išmetamų 
teršalų kiekiai ir išmatuotos CO2 vertės 
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.“

Or. en

Pakeitimas 82
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunkčio 1 b įtrauka (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įterpiama ši 1b 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

Pakeitimas 83
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunkčio pirma įtrauka
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– antroji pastraipa išbraukiama; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyta nuostata, kuri paaiškina, kad nuo persvarstytos išmetamo CO2 kiekio 
matavimo procedūros taikymo dienos naujoviškos technologijos nebebus tvirtinamos.

Pakeitimas 84
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 147 + a × (M – M0)

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 120 + a × (M – M0)

Or. en

Pagrindimas

Komisijos atliktas poveikio vertinimas rodo, kad siūlomas 147 g tikslas 2020 m. yra 
nepakankamai plataus užmojo, ypač palyginti su keleiviniams automobiliams keliamu tikslu.
Platesnio užmojo tikslas būtų technologijų požiūriu įmanomas ir padėtų sutaupyti vairuotojų 
pinigų.

Pakeitimas 85
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
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= 147 + a × (M – M0) = 110 + a × (M – M0)

Or. en

Pakeitimas 86
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 147 + a × (M – M0)

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 128 + a × (M – M0)

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas tikslas 2020 m. atitinka 16 proc. padidintą 2015 m. tikslą, susijusį su 
lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis. Keleivinių automobilių 2020 m. tikslas 
atitinka išmetamo teršalų kiekio mažinimą 27 proc. Lengvųjų komercinių transporto 
priemonių tikslas turėtų būti 128 g CO2/km, kad būtų taikomas tokio paties užmojo tikslas 
nepriklausomai nuo transporto priemonės tipo.

Pakeitimas 87
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 147 + a × (M – M0)

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 118 + a × (M – M0)

Or. fr

Pagrindimas

Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių 118 g CO2/km tikslas atitinka naujų 
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keleivinių automobilių 95 g CO2/km tikslą.

Pakeitimas 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 147 + a × (M – M0)

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 128 + a × (M – M0)

Or. en

Pakeitimas 89
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 147 + a × (M – M0)

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 135 + a × (M – M0)

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas 147 g CO2/km tikslas neužtikrins furgonų naudotojams žymiai pagerinto degalų 
suvartojimo ekonomiškumo. 135 g CO2/km tikslas būtų daug ekonomiškesnis degalų 
suvartojimo požiūriu ir todėl sumažintų beveik visų Europos įmonių transporto išlaidas.

Pakeitimas 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 147 + a × (M – M0)

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 125 + a × (M – M0)

Or. en

Pakeitimas 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.:
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 100 + a × 
(M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė;
a = *
(* vertė, atitinkanti 100 proc. statumą).“

Or. en

Pakeitimas 92
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)



AM\928481LT.doc PE506.129v01-0054/57 AM\

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.:
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 90 + a × 
(M – M0)

Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė;
a = vertė, atitinkanti 100 proc. statumą.“

Or. fr

Pagrindimas

Automobilių pramonei reikia nustatyti plataus užmojo ilgalaikius tikslus.

Pakeitimas 93
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.:
Orientacinis savitasis išmetamo CO2
kiekis = 105 + a × (M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė;
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a = vertė, atitinkanti 100 proc. statumą.“

Or. en

Pakeitimas 94
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:

„ca) Nuo 2025 m.:
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 85 + a × 
(M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė;
a = 0,093.“

Or. en

Pakeitimas 95
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) I priedo 1 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.:
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Orientacinis savitasis išmetamo CO2
kiekis = 95 + a × (M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė;
a = vertė, atitinkanti 100 proc. statumą.“

Or. en

Pakeitimas 96
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Direktyva 92/6/EEB
1 ir 2 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) Direktyvos 92/6/EEB pakeitimas
Tarybos Direktyva 92/6/EEB1 nuo …* iš 
dalies keičiama taip:
a) 1 straipsnis pakeičiamas taip:
„Šioje direktyvoje „motorinė transporto 
priemonė“ reiškia bet kurią variklio 
varomą M2, M3, N1, N2 ar N3 
kategorijoms priklausančią transporto 
priemonę, skirtą naudoti kelyje ir turinčią 
bent keturis ratus bei maksimalų 
konstrukcinį greitį, viršijantį 25 km/h.
M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijos 
suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 
Direktyvos 70/156/EEB2 II priede.“
b) 2 straipsnio pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad 1 straipsnyje
nurodytos N1 (2 ir 3 klasės), N2, M2 ir 
M3 kategorijų motorinės transporto 
priemonės galėtų būti naudojamos kelyje 
tik su įrengtais greičio ribotuvais, 
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nustatytais taip, kad transporto priemonių 
greitis negalėtų viršyti 100 km/h.“
____________
* OL įrašoma data: vieni metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.
1 OL L 57, 1992 3 2, p. 27.
2 OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Kelių transporto priemonių išmetamas CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis yra labai 
susiję su transporto priemonių važiavimo greičiu. Jeigu lengvųjų komercinių transporto 
priemonių greitis neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio greičio vyksta tam tikra 
konkurencija, todėl gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos pavaros, dėl kurių, važiuojant 
lėčiau, degalai vartojami neefektyviai. Šiuo pakeitimu N1 kategorija įtraukiama į Tarybos 
direktyvos 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų 
transporto priemonėse Bendrijoje taikymo sritį.

Pakeitimas 97
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas ir juo iš dalies keičiamas 
reglamentas konsoliduojami per mėnesį 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. fr


