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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Bendrijos 
integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0593),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0271/2009),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto 
nuomones (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Komisija, siekdama užtikrinti 
pavyzdines išmetamo CO2 kiekio ir degalų 
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naudojimo efektyvumo vertes, prireikus 
turėtų atsižvelgti į galimybę persvarstyti 
teisės aktus dėl tipo patvirtinimo.

Or. en

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija pripažino, kad dabartinis pasiūlymas dėl daugiapakopių 
transporto priemonių nėra realistiškas. Šiuo pakeitimu, kartu su 3, 4, 12 ir 13 pakeitimais, 
yra panaikinamas pirminis klaidingai paruoštas pasiūlymas ir prašoma Komisijos iki 2011 m. 
pateikti naujus pasiūlymus. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

transporto priemonės atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė 
(bendra);

Or. en

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija pripažino, kad dabartinis pasiūlymas dėl daugiapakopių 
transporto priemonių nėra realistiškas. Šiuo pakeitimu, kartu su 1, 4, 12 ir 13 pakeitimais, 
yra panaikinamas pirminis klaidingai paruoštas pasiūlymas ir prašoma Komisijos iki 2011 m. 
pateikti naujus pasiūlymus. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamas savitasis CO2 kiekis 
nežinomas, bazinės transporto priemonės 
gamintojas, siekdamas nustatyti vidutinį 
savitąjį jos išmetamo CO2 kiekį, naudoja 
savitąjį bazinės transporto priemonės CO2 
kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija pripažino, kad dabartinis pasiūlymas dėl daugiapakopių 
transporto priemonių nėra realistiškas. Šiuo pakeitimu, kartu su 1, 3, 12 ir 13 pakeitimais, 
yra panaikinamas pirminis klaidingai paruoštas pasiūlymas ir prašoma Komisijos iki 2011 m. 
pateikti naujus pasiūlymus. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti kiekvieno gamintojo
vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, 
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vadovaujantis reglamentu (EB) Nr. 
443/2009 atsižvelgiama į galimą 
gamintojo pasiektą mažesnį išmetamo 
CO2 kiekį skaičiuojamą tam pačiam 
gamintojui tai pačiais kalendoriniais 
metais, gamintojui to paprašius.  Tokiu 
atveju skaičiuojama taip: 
Vadovaujantis reglamentu (EB) Nr. 
443/2009, 80% skirtumo tarp gamintojo 
savitojo išmetamo CO2 kiekio ir 
gamintojo vidutinio savitojo išmetamo 
CO2 kiekio išskaičiuojama iš lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio. 
Direktyva 2009/33/EB nustatomas 80 % 
santykis tarp keleivinių automobilių 
eksploatacinės ridos ir lengvųjų
komercinių transporto priemonių 
eksploatacinės ridos. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 mažinimas iš pradžių 
buvo įvestas kaip dalis papildomų priemonių, skirtų keleivinių transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekiui mažinti, abiejų transporto priemonių vidutinių dydžių naudojimas yra 
logiškas sprendimas.  Gamintojų automobiliams ir lengvųjų komercinių transporto priemonių 
parkams reikėtų taikyti vidutinius dydžius, nes kaip parodė ES poveikio vertinimas, tai 
sumažintų gamintojams tenkančias išlaidas, atsirandančias taikantis prie teisės aktų.  
Aplinkos apsaugos bei politiniu požiūriu nėra jokio skirtumo ar CO2 yra sumažinamas 
keleiviniuose automobiliuose ar lengvosiose komercinėse transporto priemonėse.  Toks 
vidutinių dydžių vartojimas nesukelia nepatogumų lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojams negamintiems lengvųjų automobilių, nes jiems yra taikomas 10 straipsnis. 80% 
dydis atspindi ilgesnę lengvųjų komercinių transporto priemonių ridą bei šiame reglamente 
numatytas CO2 mažinimui skirtas priemones (žr. direktyvos EB/2009/33 priedo 3 lentelę). 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Greičio ribotuvai.
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Greičio ribotuvai bus pradėti naudoti nuo 
2015 m. ir jais bus siekiama riboti 
maksimalų naujų N1 kategorijos 
transporto priemonių greitį iki 120 
km/val., kaip tai minima 2 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Ribojant maksimalų N1 kategorijos transporto priemonių greitį bus sumažintas išmetamo 
CO2 kiekis. Šios transporto priemonės beveik išskirtinai naudojamos vien tik komerciniais 
tikslais ir joms nėra poreikio viršyti 120 km/val. greitį. Tai neturi būti suprantama kaip kitų 
tipų transporto priemonėms galimas taikyti precedentas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių gamintojai, išskyrus tuos, 
kuriems pagal 10 straipsnį buvo suteikta 
nukrypti leidžianti nuostata, siekdami 
vykdyti savo įpareigojimus pagal 4 
straipsnį, gali sudaryti susivienijimą.

1. Gamintojai, išskyrus tuos, kuriems pagal 
reglamento b(EB) Nr. 443/2009 10 arba 
11 straipsnį buvo suteikta nukrypti 
leidžianti nuostata, siekdami vykdyti savo 
įpareigojimus pagal 4 straipsnį, gali 
sudaryti susivienijimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų sudaryti galimybę sujungti gamintojo lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių 
transporto priemonių CO2 dydžius, nes kaip parodė ES poveikio vertinimas, tai sumažintų 
gamintojams tenkančias išlaidas atsirandančias taikantis prie teisės aktų. Aplinkos apsaugos 
bei politiniu požiūriu nėra jokio skirtumo ar CO2 yra sumažinamas keleiviniuose 
automobiliuose ar lengvosiose komercinėse transporto priemonėse.  Toks vidutinių dydžių 
vartojimas nesukelia nepatogumų lengvųjų komercinių transporto priemonių gamintojams 
negamintiems lengvųjų automobilių, nes jiems yra taikomas 10 straipsnis. Taikomas 0,8 
koeficientas atspindi ilgesnę lengvųjų komercinių transporto priemonių ridą bei šiame 
reglamente numatytas CO2 mažinimui skirtas priemones (žr. direktyvos EB/2009/33 priedo 3 
lentelę).
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalis netaikoma, jeigu visi į 
susivienijimą įtraukti gamintojai priklauso 
tai pačiai susijusių gamintojų grupei.

6. 5 dalis netaikoma, jeigu visi į 
susivienijimą įtraukti gamintojai priklauso 
tai pačiai susijusių gamintojų grupei arba 
jeigu susivienijime yra tik vieno gamintojo 
keleiviniai automobiliai ir lengvosios 
komercinės transporto priemonės. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atitinkamos kiekvieno gamintojo 
normos bus pakeistos pakoreguotomis 
tam gamintojui taikomomis normomis, 
jeigu egzistuoja keleivinių automobilių ir 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių susivienijimas.
Keičiama tokiu būdu: 
Vadovaujantis reglamentu (EB) Nr. 
443/2009, 80% skirtumo tarp gamintojo 
savitojo išmetamo CO2 normos ir 
gamintojo vidutinio savitojo išmetamo 
CO2 kiekio pridedama prie lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
vidutinės savitojo išmetamo CO2 normos. 
Direktyva 2009/33/EB nustatomas 80 % 
santykis tarp keleivinių automobilių 
eksploatacinės ridos ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
eksploatacinės ridos.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nuobaudos gamintojams nesugebėjusiems sumažinti išmetamo CO2 kiekio savo lengvosioms 
komercinės paskirties transporto priemonėms turėtų atitikti panašius automobiliams taikomus 
teisės aktus. Komisijos pasiūlyme nepateikiamas pagrindimas N1 kategorijos transporto 
priemonėms taikyti didesnes nuobaudas. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 2 pastraipos a punkto pakeitimą.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje: Šiame straipsnyje:

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

„viršytas išmetamų teršalų kiekis“ –
vienam kilometrui tenkantis teigiamasis 
gramų skaičius, kuriuo, atsižvelgiant į 
išmetamo CO2 kiekio sumažinimą 
naudojant pagal 11 straipsnį patvirtintas 
naujoviškas technologijas ir CO2 
sumažinimą žemiau normos kaip 
nurodoma reglamente (EB) Nr. 443/2009 
gamintojo vidutinis savitasis teršalų 
išmetimo kiekis viršijo jo kalendorinių 
metų ar kalendorinių metų dalies, kuriais 
taikoma 4 straipsnyje nustatyta prievolė, 
savitąją teršalų išmetimo normą, 
suapvalintas tūkstantųjų tikslumu; „naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
skaičius“ – gamintojo pagamintų ir 
užregistruotų atitinkamu laikotarpiu pagal 
4 straipsnyje nustatytus laipsniško įvedimo 
kriterijus naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Suvienijant gamintojo lengvuosius automobilius ir lengvąsias komercines transporto 
priemones (skaičiuojant skirtumų iki normų vidurkį) yra sumažinamos gamintojams 
tenkančios išlaidas atsirandančios taikantis prie teisės aktų (kaip parodė ES poveikio 
vertinimas). Aplinkos apsaugos bei politiniu požiūriu nėra jokio skirtumo ar CO2 yra 
sumažinamas keleiviniuose automobiliuose ar lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse.  Toks vidutinių dydžių vartojimas nesukelia nepatogumų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojams negamintiems lengvųjų automobilių, nes jiems yra 
taikomas 10 straipsnis. Taikomas 0,8 koeficientas atspindi ilgesnę lengvųjų komercinių 
transporto priemonių ridą bei šiame reglamente numatytas CO2 mažinimui skirtas 
priemones.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) savitoji teršalų išmetimo norma, 
atitinkanti gamintojo galimybes mažinti 
išmetamų teršalų kiekį, įskaitant 
ekonomines ir technologines galimybes 
mažinti jo savitąjį išmetamo CO2 kiekį, ir 
atsižvelgiant į gaminamų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių tipo 
rinkos savybes.

(d) savitoji teršalų išmetimo norma, 
atitinkanti gamintojo galimybes mažinti 
išmetamų teršalų kiekį, įskaitant 
ekonomines ir technologines galimybes bei 
pramonės vidurkį, mažinti jo savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, ir atsižvelgiant į 
gaminamų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių tipo rinkos savybes.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente būtina aiškiai nurodyti, kad tie gamintojai kuriems buvo suteiktos išimtys, privalo 
pasiekti tokių pat išmetamo CO2 mažinimo tikslų kaip ir jų konkurentai, o Komisijai negali 
būti leidžiama siūlyti nerealistiškų normų.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi išmetamo CO2 kiekio mažinimo lengvosiose komercinėse transporto priemonėse 
išlaidos yra didesnės nei įprastiniuose automobiliuose, o taip pat atsižvelgiant į didesnės 
trukmės sukūrimo ir gamybos laikotarpį, 135 g/km tikslo nėra realu pasiekti per nurodytą 
laikotarpį. 150 g/km dydis yra ambicingas, tačiau įgyvendinamas tikslas.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija, jei reikia, ne vėliau kaip iki 2011 
m. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą, siekiant sukurti procedūrą, 
skirtą nustatyti pavyzdinėms išmetamo 
CO2 kiekio bei kuro suvartojimo 
veiksmingumo sukomplektuotose
transporto priemonėse vertėms nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija pripažino, kad dabartinis pasiūlymas dėl daugiapakopių 
transporto priemonių nėra realistiškas. Šiuo pakeitimu, kartu su 1, 3, 4 ir 13 pakeitimais, yra 
panaikinamas pirminis klaidingai paruoštas pasiūlymas ir prašoma Komisijos iki 2011 m. 
pateikti naujus pasiūlymus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Savitasis sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamų teršalų kiekis

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija pripažino, kad dabartinis pasiūlymas dėl daugiapakopių 
transporto priemonių nėra realistiškas. Šiuo pakeitimu, kartu su 1, 3, 4 ir 12 pakeitimais, yra 
panaikinamas pirminis klaidingai paruoštas pasiūlymas ir prašoma Komisijos iki 2011 m. 
pateikti naujus pasiūlymus. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Siūlomo teisės akto dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 buvo 
laukiama nuo to laiko, kai buvo priimti panašūs keleivinėms transporto priemonėms taikomi 
teisės aktai. 

Lengvąsias komercines transporto priemones daugiausia naudoja verslo subjektai, įskaitant 
mažas ir vidutines įmones; šiuo metu lengvosios komercinės transporto priemonės sudaro 
maždaug 12 % automobilių parko. Taip pat būtina pripažinti, kad šios transporto priemonės 
dažniausiai yra įsigyjamos dideliais kiekiais papildant transporto priemonių parką ir todėl jau 
yra parenkamos kreipiant dėmesį į jų ekonomiškumą bei eksploatacines išlaidas. 

Lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis 2002–2007 m. vidutiniškai 
buvo sumažintas 0,4–0,5 % per metus, tačiau šis degalų naudojimo efektyvumo padidinimas 
neteko prasmės padidėjus transporto paklausai ir pradėjus gaminti didesnes transporto 
priemones. 

Todėl būtina pakoreguoti Bendrijos tikslus, susijusius su naujomis lengvosiomis 
komercinėmis transporto priemonėmis, norint išvengti vidaus rinkos susiskaidymo, kurį gali 
sukelti valstybių narių lygmeniu priimamos skirtingos priemonės. Be to, nustatyti naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio normas būtina siekiant 
išvengti reguliavimo nepakankamumo rizikos, kuri gali atsirasti, nes keleivinių automobilių ir 
lengvųjų komercinių transporto priemonių registracija iš dalies sutampa. Be to, 2007 m. 
birželio 28 d. Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų mažinamas lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis. Galiausiai yra svarbu skatinti 
automobilių pramonės sektorių investuoti į naujas technologijas. 

Pranešėjas išreiškia pritarimą pasiūlymo esmei, o ypač pritaria sveiko proto logikai kaip 
pagrindą didžiąją dalimi naudoti paskutinėje parlamentinėje sesijoje patvirtintus teisės aktus 
dėl mažos keliamosios galios krovininių automobilių išmetamoCO2. Lengvųjų komercinių 
transporto priemonių sektoriuje reikėtų dėti tokias pat pastangas mažinant išmetamo CO2 
kiekį kaip tai daroma keleivinių automobilių sektoriuje.

Tačiau, yra svarbu pastebėti, kad šie du sektoriai veikia skirtingai. Lengvųjų komercinių 
transporto priemonių sektoriuje sukūrimo ir gamybos laikotarpis yra  didesnės trukmės nei 
keleivinių automobilių sektoriuje. Panašiai, lengvosios komercinės transporto priemonės, ką ir 
nusako jų pavadinimas, dažniausiai yra naudojamos komerciniais tikslais ir, skirtingai nei 
keleivinių automobilių atveju, galimybės keisti jų formą ar svorį, siekiant sumažinti išmetamų 
teršalų kiekį, yra ribotos. Lengvųjų komercinių transporto priemonių atveju to siekti galima 
modifikuojant variklius ir transporto priemonės mechanizmus, kas reikalauja daugiau laiko ir 
yra brangesnis procesas nei tiesiog transporto priemonės kėbulo formos keitimas. Taip pat 
būtina pastebėti, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių sektoriuje jau šiuo metu 
dyzelinis kuras yra vartojamas daug plačiau nei automobilių sektoriuje.

Tačiau pranešėjas nenorėtų, kad pasiūlyme numatytos normų taikymo datos būtų atidėtos.  
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Artimesnė data padėtų sukoncentruoti dėmesį ir pasiekti rezultatų. Tačiau pranešėjas abejoja, 
kad pasiūlytas ilgalaikio laikotarpio 135 g CO2/km tikslas gali būti pasiektas per numatytą 
laikotarpį. Atsižvelgiant į didesnes CO2 kiekio mažinimo išlaidas lengvosiose komercinėse 
transporto priemonėse lyginant su automobiliais bei ilgesnį sukūrimo ir gamybos laikotarpį, 
150 g/CO2/km tikslas yra ambicingas, tačiau pasiekiamas tikslas.

Siūlomu teisės aktu gamintojams sudaroma galimybė formuoti savo susivienijimus, siekiant 
išmetamųjų dujų normų įgyvendinimo. Šiam lankstumui būtina pritarti. Tačiau, vadovaujantis 
principu, kad vienas neišmestas į aplinką CO2 gramas yra lygus vienam neišmestam CO2 
gramui, nesvarbu kokiu būdu to buvo pasiekta, pranešėjas siūlo gamintojams, kurie gamina 
tiek automobilius, tiek ir lengvąsias komercines transporto priemones, leisti bendrovės viduje 
formuoti susivienijimus, susidedančius ir šių dviejų skirtingų tipų transporto priemonių.
Suvienijant gamintojo lengvuosius automobilius ir lengvąsias komercines transporto 
priemones (skaičiuojant skirtumų iki normų vidurkį) yra sumažinamos gamintojams 
tenkančios išlaidas atsirandančios taikantis prie teisės aktų (kaip parodė ES poveikio 
vertinimas). Aplinkos apsaugos bei politiniu požiūriu nėra jokio skirtumo ar CO2 yra 
sumažinamas keleiviniuose automobiliuose ar lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse. Toks vidutinių dydžių vartojimas nesukelia nepatogumų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojams negamintiems lengvųjų automobilių, nes jiems yra 
taikomas 10 straipsnis. Suteikti gamintojams tokį papildomą lankstumą suteikiama naudos 
tiek aplinkai, tiek ir geros verslo praktikos požiūriu. 

Pranešėjas yra patenkintas, kad Komisija pasiūlė išimtis gamintojams, pagaminantiems 
mažiau nei 22.000 transporto priemonių per metus ir mano, kad pasiūlymu nustatoma 
protinga riba. Tačiau reglamente būtina aiškiai nurodyti, kad tie gamintojai kuriems buvo 
suteiktos išimtys, privalo pasiekti tokių pat išmetamo CO2 mažinimo tikslų kaip ir jų 
konkurentai, o Komisijai negali būti leidžiama siūlyti nerealistiškų normų. Todėl pranešėjas 
pasiūlė atitinkamą pakeitimą.

Pranešėjas mano, kad yra keista, jog lengvųjų komercinių transporto priemonių gamintojams, 
kurie nesugebėjo įgyvendinti CO2 kiekio mažinimo tikslų siūloma taikyti didesnes nuobaudas 
nei tokių pačių tikslų nepasiekusiems lengvųjų automobilių gamintojams. Abiems sektoriams 
taikomos nuobaudos turėtų būti panašios, o Komisijos pasiūlyme nepateikiamas pagrindimas 
N1 kategorijos transporto priemonėms taikyti didesnes nuobaudas. Todėl pranešėjas siūlo 
pakeisti tekstą, suderinant jį su teisės aktais dėl lengvųjų automobilių.

Visas šio siūlomo teisės akto tikslas yra sumažinti lengvųjų komercinių transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekį. Kaip jau minėta, tai padaryti yra sunkiau nei lengvųjų automobilių 
atveju, nes lengvųjų komercinių transporto priemonių kėbulo formos negalima greitai ar 
pigiai pakeisti siekiant padidinti jų veiksmingumą. Visus pakeitimus būtina atlikti varikliuose 
ar mechaninėse dalyse. Tačiau, kitas būdas spręsti problemą būtų privalomi greičio ribotuvai 
lengvosiose komercinėse transporto priemonėse. Technologija jau egzistuoja, tai yra pigus ir 
veiksmingas būdas nedelsiant sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir nemažai komercinių 
organizacijų juos montuoja į savo transporto priemones. Pranešėjo pasiūlymas taikomas tik 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Šios transporto priemonės beveik 
išskirtinai naudojamos vien tik komerciniais tikslais ir joms nėra poreikio viršyti 120 km/val. 
greitį, tačiau tai neturi būti suprantama kaip precedentas, kurį būtų galima taikyti 



PE411.042v01-00 18/18 PR\813741LT.doc

LT

lengviesiems automobiliams. 

Galiausiai, neoficialiame dokumente Komisija pripažino, kad pirminiai pasiūlymai dėl
daugiapakopių transporto priemonių (t.y. keliomis pakopomis skirtingų gamintojų pagamintų 
transporto priemonių) nėra įgyvendinamas. Be abejo, nebūtų sąžininga bausti bazinės 
transporto priemonės gamintojus, kai jie nėra atsakingi už tai, kas su transporto priemone 
atsitinka vėlesnėje gamybos stadijoje. Komisija pasiūlė naujus pasiūlymus pateikti iki 2014 
m., tačiau daugiapakopių transporto priemonių klausimą pranešėjas siūlo jiems išaiškinti iki 
2011 m. To reikėtų pasiekti sukuriant sukomplektuotų transporto priemonių išmetamų teršalų 
faktinio dydžio matavimo sistemą.


