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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 dėl variklinių transporto 
priemonių garso lygio 
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0856),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0487/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Transporto ir turizmo komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) ES tipo patvirtinimo reikalavimai jau 
taikomi atitinkamuose ES teisės aktuose, 
kuriais reglamentuojamas CO2 išmetimas, 
įskaitant 2007 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų 
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keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos prieigos1, 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 
nustatantį naujų keleivinių automobilių 
išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos 
integruotą principą mažinti lengvųjų 
transporto priemonių išmetamo CO 2 
kiekį2, 2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto 
priemonių ir variklių tipo patvirtinimo 
atsižvelgiant į sunkiųjų transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro 
VI) ir dėl galimybės naudotis transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacija, iš dalies keičiantį 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantį 
Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 
2005/78/EB3 ir 2011 m. gegužės 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo 
nustatomos naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
normos pagal Sąjungos integruotą 
principą mažinti lengvųjų transporto 
priemonių išmetamo CO 2 kiekį4. 
Techniniai reikalavimai, taikomi ES teisės 
aktams, kuriais reglamentuojamas 
išmetamo CO2 kiekis ir išmetamųjų 
teršalų ribinės vertės, turėtų derėti su 
reikalavimais, taikomais teisės aktams, 
kuriais reglamentuojamas skleidžiamo 
triukšmo mažinimas. todėl ES tipo 
patvirtinimo reikalavimai turėtų būti 
nustatyti taip, kad būtų užtikrinama, kad 
būtų įgyvendinami šie dvigubi tikslai.

_________________
1 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
2 OL L 140, 2009 6 5, p. 1.
3 OL L 188, 2009 7 18, p. 1
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4 OL L 145, 2011 5 31, p. 1 

Or. en

Pagrindimas

Techninės išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemonės – tai transporto priemonės masės 
mažinimo priemonės, o techninės triukšmo mažinimo priemonės, pvz., garso izoliacija, 
paprastai didina transporto priemonės masę ir išmetamą CO2 kiekį. Be to, garso izoliacija ne 
tik sumažina triukšmą, bet kartu padidina variklio užsidegimo pavojų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) naudotojams, transporto parkų 
valdytojams ir valdžios institucijoms 
teikiama informacija apie skleidžiamą 
garsą gali daryti poveikį sprendimams 
pirkti ir paspartinti perėjimą prie tylesnių 
transporto priemonių parkų. Siekiant 
vartotojams suteikti būtiną informaciją, 
pardavimo vietoje ir techninėje 
reklaminėje medžiagoje gamintojas 
informaciją apie transporto priemonių 
triukšmo lygius turėtų pateikti 
remdamasis suvienodintais bandymo 
metodais. Etiketėje, kuri panaši į etiketes, 
naudojamas informuoti apie išmetamą 
CO2 kiekį, suvartojamo kuro kiekį ir 
padangų skleidžiamą triukšmą, 
naudotojai turėtų būti informuojami apie 
transporto priemonės skleidžiamą garsą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu vartotojai nežino apie transporto priemonių, kurias jie perka, skleidžiamo garso 
lygį. Padangų ženklinimo teisės aktuose reikalaujama, kad pardavimo vietoje ir reklaminėje 
medžiagoje būtų pateikta informacija apie padangų skleidžiamą triukšmą. Siekiant 
populiarinti mažai triukšmo skleidžiančias transporto priemones ir skatinti pasirinkimą turint 
informaciją, gamintojai turėtų pateikti informaciją apie transporto priemonių skleidžiamą 
triukšmą. Nacionalinės ir vietos institucijos vaidina pagrindinį vaidmenį kaip stambūs 
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transporto priemonių parkų pirkėjai ir yra atsakingos už Direktyvos 2002/49/EB, kuria 
siekiama sumažinti aplinkos triukšmą miesto vietovėse ir greta pagrindinių transporto 
infrastruktūrų, įgyvendinimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant suteikti Komisijai galimybę
pakeisti šio reglamento techninius 
reikalavimus tiesiogine nuoroda į JT EEK 
taisykles Nr. 51 ir Nr. 59, kai tik tose 
taisyklėse bus nustatytos naujos ribinės 
vertės, taikomos pagal naująjį bandymo 
metodą, arba suderinti šiuos reikalavimus 
su technikos ir mokslo pažanga, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius 
su šio reglamento priedų nuostatų dėl
bandymo metodų ir garso lygio keitimu.
Ypač svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija tinkamai konsultuotųsi.
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tinkamai, laiku ir vienu 
metu persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

(12) siekiant suteikti Komisijai galimybę 
suderinti šiuos reikalavimus su technikos ir 
mokslo pažanga, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl šio reglamento priedų, 
susijusių su ES tipo patvirtinimo 
procedūromis dėl transporto priemonių 
tipo garso lygio ir išmetimo sistemų, 
variklinių transporto priemonių 
skleidžiamo triukšmo matavimo metodais 
ir prietaisais, triukšmo slopinimo 
sistemomis, suslėgto oro keliamu 
triukšmu, gamybos atitikties 
patikrinimais, bandymo vietų 
specifikacijomis, matavimo metodais dėl 
papildomų nuostatų dėl garso skleidimo ir 
hibridinių ir elektrinių transporto 
priemonių girdimumo užtikrinimo 
priemonėmis, keitimo. Ypač svarbu, kad
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti Komisijos pasiūlymą su nauja standartine nuostatų 
dėl deleguotųjų aktų formuluote ir išsamiau nurodyti priedus, kuriuos galima būtų keisti 
deleguotaisiais aktais.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) prekybos vieta – vieta, kurioje 
laikomos ir vartotojams parduodamos 
transporto priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti atitinkamą informaciją, kai jie priima 
sprendimus dėl transporto priemonės pirkimo, informacija apie skleidžiamą garsą turi būti 
plačiai prieinama(siūlomas tekstas derėtų su Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų 
ženklinimo, 3 straipsniu, į kurį yra įtrauktas skleidžiamas triukšmas).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) techninė reklaminė medžiaga –
techniniai vadovai, brošiūros, 
informaciniai lapeliai ir katalogai 
(spausdintiniai, elektroniniai arba 
internetiniai), taip pat interneto svetainės, 
kuriuose klientams siekiama parduoti 
transporto priemones;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti atitinkamą informaciją, kai jie priima 
sprendimus dėl transporto priemonės pirkimo, informacija apie skleidžiamą garsą turi būti 
plačiai prieinama. (Pasiūlymai suderinti su Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų 
ženklinimo 3 straipsnio nuostatomis, į kurį yra įtrauktas skleidžiamas triukšmas).
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo 
nuostatas, neturi viršyti III priede nustatytų 
ribų.

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo 
nuostatas ir suapvalintas iki artimiausio 
sveikojo skaičiaus, neturi viršyti III priede 
nustatytų ribų.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad šis pasiūlymas būtų suderintas su kitais ES teisės aktais dėl triukšmo, išmatuotos 
garso lygio vertės turi būti nurodytos sistemingai. Visuose reglamentuose galutinis rezultatas 
nurodomas sveikaisiais skaičiais. Siūloma šią praktiką išlaikyti ir šiame reglamente.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio 
reglamento III priedo trečioje skiltyje
nurodytos 1 etapo datos Komisija atlieka 
išsamų tyrimą, kad įsitikintų, jog triukšmo 
ribos yra tinkamos. Remdamasi tyrimo 
išvadomis, Komisija, kai reikia, gali 
pateikti pasiūlymų dėl šio reglamento 
pakeitimo.

Kaip įmanoma greičiau po III priedo
ketvirtoje skiltyje nurodytos 2 etapo datos 
Komisija atlieka ir paskelbia išsamų 
tyrimą kad įsitikintų, jog 3 etapo triukšmo 
ribos yra tinkamos. Remdamasi tyrimo 
išvadomis, Komisija, kai reikia, pateikia
pasiūlymų dėl šio reglamento pakeitimo.
Priėmus tokį šio reglamento pakeitimą, 
3 etapas taikomas po ketverių metų nuo 
šioje dalyje nurodyto išsamaus tyrimo 
paskelbimo datos.
Kaip įmanoma greičiau po III priedo 
ketvirtoje skiltyje nurodytos 3 etapo datos 
Komisija atlieka ir paskelbia išsamų 
tyrimą kad įsitikintų, jog 4 etapo triukšmo 
ribos yra tinkamos. Remdamasi to tyrimo 
išvadomis, Komisija, kai reikia, pateikia 
pasiūlymų dėl šio reglamento pakeitimo. 
Priėmus tokį šio reglamento pakeitimą, 
4 etapas taikomas po ketverių metų nuo 
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šioje dalyje nurodyto išsamaus tyrimo 
paskelbimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta nuostata dėl procedūros, kuri taikoma įvedant bet kokius kitus etapus, 
siekiant užtikrinti, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Informacija vartotojams

Transporto priemonių gamintojai ir 
platintojai užtikrina, kad garso lygis 
decibelais (dB(A)), nustatytas pagal šiame 
reglamente nurodytus suvienodintus 
kiekvienos transporto priemonės tipo 
tvirtinimo bandymo metodus, būtų aiškiai 
matomoje vietoje nurodomas prekybos 
vietoje ir techninėje reklaminėje 
medžiagoje.
Komisija vėliausiai po vienerių metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos įvertina 
galimybė nustatyti reikalavimus dėl 
informacijos vartotojams apie transporto 
priemonių garso lygį ir, jei tinkama, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti 
pasiūlymą laikantis įprastos teisėkūros 
procedūros. 
Komisija gali pasiūlyti tokius 
reikalavimus įtraukti į 1999 m. gruodžio 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 1999/94/EB dėl vartotojų 
galimybės gauti informaciją apie degalų 
taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį 
parduodant naujus keleivinius 
automobilius1. Esantys CO2 dujų kiekiui 
taikomi pateikimo metodus taip pat bus 
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privaloma naudoti ir skleidžiamo garso 
lygio atveju.
_______________
1 OL L 12, 2000 1 18.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu prieš pirkdamas vartotojas negali gauti informacijos apie transporto priemonės 
triukšmo lygį. Siekiant remti mažai triukšmingas transporto priemones ir naudotojams suteikti 
galimybę priimti sąmoningus sprendimus dėl pirkimo, gamintojas ir platintojas įpareigojami 
nurodyti transporto priemonės triukšmo lygį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis
Kelių dangos klasifikacija ir kokybė

Komisija, laikydamasi 2002 m. birželio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/49/EB dėl aplinkos 
triukšmo įvertinimo ir valdymo1 nustatyto 
peržiūros tvarkaraščio, įvertina galimybę 
nustatyti kelių klasifikacijos sistemą, 
pagal kurią būtų apibūdintas visų 
Europos Sąjungos kelių būdingas 
riedėjimo garsas, ir, jei tinkama, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti pasiūlymą 
laikantis įprastos teisėkūros procedūros. 
Komisija apsvarsto galimybę įtraukti 
reikalavimą valstybėms narėms pateikti 
informaciją apie kelių dangos savybes 
strateginiuose triukšmo žemėlapiuose, 
nurodytuose Direktyvoje 2002/49/EB.
_______________
1 OL L 189, 2002 7 18.

Or. en
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Pagrindimas

Kelių dangos kokybė daro didelį poveikį transporto priemonių skleidžiamam riedėjimo 
garsui. Iki šiol nebuvo strateginio požiūrio, pagal kurį galima būtų padaryti kelių dangos 
kokybės ES apžvalgą. Šiuo pasiūlymu būtų leidžiama valstybėms narėms ir bendruomenėms 
nustatyti vietoves, kuriose būtų tikslinga pagerinti kelių dangą ir taip sumažinti aplinkos 
triukšmą. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei gamintojai pasirenka transporto 
priemonėse įrengti AVAS, turi būti 
laikomasi X priedo reikalavimų.

Jei gamintojai pasirenka transporto 
priemonėse įrengti AVAS, turi būti 
laikomasi IX priedo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo techninis pataisymas. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad būtų pakeisti I–
XI priedai.

1. Siekiant techninius reikalavimus 
suderinti su technikos ir mokslo pažanga
Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
I–II ir IV–XII priedų pakeitimo.

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai gali būti suteikiami įgaliojimai priimti tik neesmines 
teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, o esminės nuostatos numatomos tik pačiu 
teisėkūros procedūra priimtu aktu. III priedo nuostatos, t. y. ribinės triukšmo vertės ir 
pasiruošimo laikas (etapai), yra esminiai pasiūlymo aspektai, todėl juos nustato tik teisės aktų 
leidėjai. Taip pat šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti Komisijos pasiūlymą su nauja 
standartine nuostatų dėl deleguotųjų aktų formuluote.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai JT EEK taisyklėje Nr. 51 
nustatomos su bandymo metodu susijusios 
ribinės vertės, Komisija apsvarsto poreikį
pakeisti III priede nustatytus techninius 
reikalavimus tiesiogine nuoroda į 
atitinkamus JT EEK taisyklių Nr. 51 ir 59 
reikalavimus.

2. Kai JT EEK taisyklėje Nr. 51 
nustatomos su bandymo metodu susijusios 
ribinės vertės, Komisija įvertina galimybę
pakeisti III priede nustatytus techninius 
reikalavimus tiesiogine nuoroda į 
atitinkamus JT EEK taisyklių Nr. 51 ir 
59 reikalavimus ir, jei reikia, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti III priedą 
laikantis įprastos teisėkūros procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai gali būti suteikiami įgaliojimai priimti tik neesmines 
teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, o esminės nuostatos numatomos tik pačiu 
teisėkūros procedūra priimtu aktu. III priedo nuostatos, t. y. ribinės triukšmo vertės ir 
pasiruošimo laikas (etapai), yra esminiai pasiūlymo aspektai, todėl juos nustato tik teisės aktų 
leidėjai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje
nustatytomis sąlygomis.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti Komisijos pasiūlymą su nauja standartine nuostatų 
dėl deleguotųjų aktų formuluote.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai priimti 10 straipsnio 1 dalyje
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti Komisijos pasiūlymą su nauja standartine nuostatų 
dėl deleguotųjų aktų formuluote.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą.  
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti Komisijos pasiūlymą su nauja standartine nuostatų 
dėl deleguotųjų aktų formuluote.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 10 straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepareiškia prieštaravimų arba jei dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 10 straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos
nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas
dviems mėnesiams.

Or. en

PagrindimasŠis pakeitimas būtinas siekiant suderinti Komisijos pasiūlymą su nauja 
standartine nuostatų dėl deleguotųjų aktų formuluote.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Prieštaravimas dėl deleguotųjų aktų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
datos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
vienu mėnesiu.
2. Jeigu iki to laikotarpio pabaigos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto arba jei dar nepasibaigus šiam 
laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Europos Komisijai, 
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kad neprieštaraus, deleguotasis aktas 
įsigalioja pagal jo nuostatas.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti 
institucija nurodo prieštaravimo dėl 
deleguotojo akto priežastis.

Or. en

Pagrindimas

12 straipsnis yra nereikalingas atsižvelgiant į 11 straipsnio 5 dalies nuostatas. Todėl šiuo 
pakeitimu Komisijos pasiūlymas būtų suderintas su nauja standartine nuostatų dėl 
deleguotųjų aktų formuluote.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skubos procedūra Išbraukta.
1. Pagal 10 straipsnio 1 dalį priimti 
deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir 
taikomi, jei nepareiškiama prieštaravimų, 
nurodytų 2 dalyje. Pranešime Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį 
aktą nurodomos skubos procedūros 
taikymo priežastys.
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto 11 straipsnio 5 dalyje nurodyta 
tvarka. Tokiu atveju, Komisija, gavusi 
pranešimą apie Europos Parlamento arba 
Tarybos sprendimą pareikšti 
prieštaravimą, nedelsdama panaikina 
aktą.

Or. en

Pagrindimas

Skubos procedūros naudojimas nėra pakankamai pagrįstas nei 10 straipsnyje, nei 
konstatuojamose dalyse, todėl 13 straipsnį reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
transporto priemonės padangos, 
parenkamos transporto priemonės 
gamintojo ir užregistruojamos kaip 
nurodyta šio reglamente I priedo 3 
priedėlyje. Jos turi atitikti vieną iš padangų 
dydžių, nustatytų transporto priemonei 
pagal originalios įrangos specifikacijas. 
Padangą, kaip ir transporto priemonę, turi 
būti įmanoma dabar ar vėliau laisvai įsigyti 
rinkoje. 2/ Padangos pripučiamos iki 
transporto priemonės bandomajai masei 
gamintojo rekomenduojamo slėgio. 
Padangų protektoriaus rašto gylis turi 
būti bent toks, koks būtinas pagal kelių 
eismo taisykles.

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
transporto priemonės padangos, 
parenkamos transporto priemonės 
gamintojo ir užregistruojamos kaip 
nurodyta šio reglamente I priedo 3 
priedėlyje. Jos turi atitikti vieną iš padangų 
dydžių, nustatytų transporto priemonei 
pagal originalios įrangos specifikacijas. 
Padangą, kaip ir transporto priemonę, turi 
būti įmanoma dabar ar vėliau laisvai įsigyti 
rinkoje. 2/ Padangos pripučiamos iki 
transporto priemonės bandomajai masei 
gamintojo rekomenduojamo slėgio. 
Padangų protektoriaus rašto gylis turi 
būti mažiausiai 80 proc. didžiausio rašto 
gylio.

Or. en

Pagrindimas

Naujojo bandymo metodo tikslas yra imituoti tikrą miesto transporto eismą. Padangų 
protektoriaus rašto gylis turėtų būti įprastas eismo sąlygomis naudojamo gylis. Pagal JT EEK 
rekomendaciją mažiausiais protektoriaus rašto gylis turi būti mažiausiai 80 proc. didžiausio 
rašto gylio.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2.1.4.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1.2.1.4.1. Transporto priemonės su 
neautomatine transmisija, automatinėmis 

4.1.2.1.4.1. Transporto priemonės su 
neautomatine transmisija, automatinėmis 
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transmisijomis, prisitaikančiomis 
transmisijomis arba CVT bandomos 
užfiksavus perdavimo skaičius

transmisijomis, prisitaikančiomis 
transmisijomis arba CVT bandomos 
užfiksavus perdavimo skaičius

Galimos perdavimo skaičių pasirinkimo 
sąlygos:

Galimos perdavimo skaičių pasirinkimo 
sąlygos:

a) Jei naudojant vieną konkretų perdavimo 
skaičių etaloninio pagreičio awot ref  5 proc. 
leidžiamosios nuokrypos intervale 
pasiekiamas pagreitis neviršija 3,0 m/s2, 
bandoma naudojant tą perdavimo skaičių.

a) Jei naudojant vieną konkretų perdavimo 
skaičių etaloninio pagreičio awot ref  5 proc. 
leidžiamosios nuokrypos intervale 
pasiekiamas pagreitis neviršija 2,0 m/s2, 
bandoma naudojant tą perdavimo skaičių.

b) Jeigu su jokiu perdavimo skaičiumi 
nepasiekiamas reikiamas pagreitis, 
pasirenkamas perdavimo skaičius i 
(didesnis pagreitis ir perdavimo skaičius 
i+1), kuriuo pasiekiamas mažesnis nei 
etaloninis pagreitis. Jei pagreičio vertė, 
esant perdavimo skaičiui i, neviršija 
3,0 m/s2, per bandymą naudojami abu 
perdavimo skaičiai. Svertinis koeficientas, 
siejant su etaloniniu pagreičiu awot ref, 
apskaičiuojamas taip:

b) Jeigu su jokiu perdavimo skaičiumi 
nepasiekiamas reikiamas pagreitis, 
pasirenkamas perdavimo skaičius i 
(didesnis pagreitis ir perdavimo skaičius 
i+1), kuriuo pasiekiamas mažesnis nei 
etaloninis pagreitis. Jei pagreičio vertė, 
esant perdavimo skaičiui i, neviršija 
2,0 m/s2, per bandymą naudojami abu 
perdavimo skaičiai. Svertinis koeficientas, 
siejant su etaloniniu pagreičiu awot ref, 
apskaičiuojamas taip:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))
c) Jei perdavimo skaičiaus i pagreičio vertė 
viršija 3,0 m/s2, turi būti naudojamas 
pirmas perdavimo skaičius, kuriuo 
pasiekiamas pagreitis, mažesnis kaip 
3,0 m/s2, išskyrus atvejus, kai perdavimo 
skaičius i+1 užtikrina pagreitį, mažesnį 
kaip aurban. Šiuo atveju turi būti 
naudojamos dvi pavaros i ir i+1, įskaitant i 
pavarą, kuria važiuojant pagreitis viršija 
3,0 m/s2. Kitais atvejais neturi būti 
naudojama kita pavara. Dalinės galios 
koeficientui kP apskaičiuoti turi būti 
naudojamas per bandymą pasiektas 
pagreitis awot test, o ne awot ref.

c) Jei perdavimo skaičiaus i pagreičio vertė 
viršija 2,0 m/s2, turi būti naudojamas 
pirmas perdavimo skaičius, kuriuo 
pasiekiamas pagreitis, mažesnis kaip 
2,0 m/s2, išskyrus atvejus, kai perdavimo 
skaičius i+1 užtikrina pagreitį, mažesnį 
kaip aurban. Šiuo atveju turi būti 
naudojamos dvi pavaros i ir i+1, įskaitant i 
pavarą, kuria važiuojant pagreitis viršija 
2,0 m/s2. Kitais atvejais neturi būti 
naudojama kita pavara. Dalinės galios 
koeficientui kP apskaičiuoti turi būti 
naudojamas per bandymą pasiektas 
pagreitis awot test, o ne awot ref.

Or. en

Pagrindimas

Turima praktinio vairavimo statistika, skirta naujai pasaulinei lengvojo transporto bandymo 
procedūrai kurti, rodo, kad didesnis nei 2 m/s² pagreitis yra nepagrįstas. Be to, privaloma šio 
naujojo reglemento2007–2010 m.  stebėsenos procedūra buvo paremta bandymu, apibrėžtu 2 
m/s².
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:
Transport

o 
priemonė

s 
kategorija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 

aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)

[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių 

registravimo, prekybos 
ir eksploatacijos 

pradžios ribinės vertės
1 etapas, galioja nuo

[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo
[5 metai po 

paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo
[7 metai po 

paskelbimo]
Bendra 

informacij
a

Visurei
giai *

Bendra 
informacij

a

Visurei
giai *

Bendra 
informacija

Visureigi
ai *

M
Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1
sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9;
galios ir masės 
santykis 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
masė ≤ 2 t

72 72 70 70 70 70

M2
sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 2 t 
< masė ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
3,5 t < masė ≤ 5 t
;
vardinė variklio 
galia < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
3,5 t < masė ≤ 5 t
;
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
masė > 5 t;
vardinė variklio 
galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
masė > 5 t;

77 79 75 77 75 77
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vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

N
Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < masė ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masė ≤ 12
t;

vardinė variklio 
galia < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masė ≤ 12
t;

75 kW ≤ vardinė 
variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masė ≤ 12
t;

vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t;
75 kW ≤ vardinė 
variklio galia < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masė > 12 t;
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka 
reikiamą visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES 
direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių 
padidintos ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Parlamento pakeitimas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo 
skaičiaus, neturi viršyti šių ribų:

Naujų transporto priemonių tipų bendrosios ribinės vertės 1), išreikštos 
decibelais (A)

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės kategorijos 
aprašas

1 etapas, galioja 
nuo 2 metų po 
įsigaliojimo

2 etapas, galioja 
nuo 6 metų po 
įsigaliojimo*

3 etapas,**** 
galioja nuo 10 
metų po 
įsigaliojimo**

4 etapas,**** 
galioja nuo 14 
metų po 
įsigaliojimo***

Galios ir masės santykis < 120 
kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120< Galios ir masės santykis <
150 kW/t

72 71 70 68

Galios ir masės santykis > 150 
kW/t

74 73 72 70

Bendra transporto priemonės 
masė <2.5 t; Vardinė variklio galia 
< 75 kW/t

71 70 69 68

M2
Bendra transporto priemonės 
masė <2.5 t; Vardinė variklio galia 

72 71 70 68
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>75 kW/t
2.5 t < Bendra transporto 
priemonės masė < 3.5 t

74 73 71 69

N1 Bendra transporto priemonės 
masė <2.5 t

72 71 70 68

2.5 t < Bendra transporto 
priemonės masė < 3.5 t

74 73 71 69

Naujų transporto priemonių tipų bendrosios ribinės vertės 1), išreikštos 
decibelais (A)

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės kategorijos 
aprašas

1 etapas, galioja 
nuo 3 metų po 
įsigaliojimo

2 etapas, galioja 
nuo 8 metų po 
įsigaliojimo

3 etapas,**** 
galioja nuo 12 
metų po 
įsigaliojimo**

4 etapas,**** 
galioja nuo 16 
metų po 
įsigaliojimo***

M2
Bendra transporto priemonės 
masė >3.5 t; Vardinė variklio galia
< 150 kW

76 74 72 70

Bendra transporto priemonės 
masė >3.5 t ; Vardinė variklio 
galia >150 kW

77 75 73 72

M3 Vardinė variklio galia < 100 kW 74 73 72 70
100 < Vardinė variklio galia < 150 kW 76 75 73 71
150 < Vardinė variklio galia < 250 kW 79 78 76 74
Vardinė variklio galia>250 kW 80 79 78 77
Vardinė variklio galia < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Vardinė variklio galia < 150 kW 77 76 74 72
Vardinė variklio galia > 150 kW 78 77 76 74
Vardinė variklio galia < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < Vardinė variklio galia < 150 kW 79 78 76 74
150 < Vardinė variklio galia < 250 kW 81 80 78 77
Vardinė variklio galia > 250 kW 82 81 80 79

* M1/N1 ir M2 < 3.5 t kategorijų naujų transporto priemonių pardavimo ir eksploatacijos 
pradžios pereinamasis laikotarpis yr 2 metai.

** Visų kategorijų naujų transporto priemonių pardavimo ir eksploatacijos pradžios 
pereinamasis laikotarpis yra 3 metai.

*** Visų kategorijų naujų transporto priemonių pardavimo ir eksploatacijos pradžios 
pereinamasis laikotarpis yra 4 metai.

**** Iš karto po to, kai pradedamas taikyti ankstesnis etapas, Komisija atlieka tyrimą dėl to 
etapo įgyvendinamumo patvirtinimo. Jei įvertinama teigiamai, šis etapas taikomas po 4 
metų nuo koreliuoto tyrimo paskelbimo.

1) M3 ir N3 klasių transporto priemonės ribinės vertės padidinamos +2 dB, o bet kurios kitos 
klasės transporto priemonės– +1 dB, jei transporto priemonė atitinka atitinkamas 
visureigių transporto priemonių apibrėžtis, pateiktas ES direktyvos 2007/46/EB II priedo A 
dalies 4 punkte. 

2) M1 klasės transporto priemonės ribinės vertės padidinamos +1 dB, jei joje naudojamos 
C1D arba C1E klasių padangos pagal apibrėžtį, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 661/2009 II 
priedo C dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą poreikio išlaikyti pramonės vystymosi ciklų ir teisinio tikrumo 
pusiausvyrą ir pasiekti būtinus visuomenės sveikatos tikslus, buvo sukurti 4 etapai. 3 ir 4 
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etapuose nustatyti plataus užmojo tikslai. Taip pat, atsižvelgiant naujausius techninius 
standartus, atnaujintos transporto priemonių kategorijos. Didesnė šių transporto priemonių 
kategorijų diferenciacija leidžia nustatyti tikroviškesnes triukšmo ribines vertes. Laikotarpiai 
atitinka tipinius gamybos ciklus ir skirtingi lengvosioms ir sunkiosioms transporto 
priemonėms. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bandinių ėmimas ir rezultatų vertinimas 3. Bandinių ėmimas ir rezultatų vertinimas 

Turi būti pasirinkta viena transporto 
priemonė, su kuria atliekami 2 punkte 
nustatyti bandymai. Jei bandymo rezultatai 
atitinka Direktyvos 2007/46/EB X priedo 
gamybos atitikties patikrinimo 
reikalavimus, transporto priemonė laikoma 
atitinkančia gamybos atitikties patikrinimo 
nuostatas.

Turi būti pasirinkta viena transporto 
priemonė, su kuria atliekami 2 punkte 
nustatyti bandymai. Jei bandymo rezultatai 
atitinka Direktyvos 2007/46/EB X priedo 
gamybos atitikties patikrinimo 
reikalavimus, transporto priemonė laikoma 
atitinkančia gamybos atitikties patikrinimo 
nuostatas. Taikytini gamybos atitikties 
patikrinimo reikalavimai yra III priede 
nustatytos ribinės vertės su papildoma 
1 dB(A) paklaida.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka kitus reglamentus, kaip, pvz., Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 ir dera su dabartinių 
teisės aktų specifikacijomis. Papildoma 1 dB paklaida numatyta gamybos atitikties 
patikrinimui.



PE487.819v02-00 24/24 PR\902242LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo dėl reglamento dėl variklinių transporto priemonių garso lygio 
pagrindinis tikslas yra visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga taikant priemones, kuriomis 
sumažinamas variklinių transporto priemonių garso lygis. 

Pasiūlymu būtų nustatomas naujas variklinių transporto priemonių garso lygio matavimo 
bandymo metodas ir naujos ribinės triukšmo vertės skirtingoms lengvųjų, vidutinio dydžio ir 
sunkiųjų transporto priemonių kategorijoms.

Pranešėjas reiškia paramą bendrai Komisijos pasiūlymo krypčiai, kadangi jis yra svarbus 
žingsnis pirmyn kovoje su variklinių transporto priemonių skleidžiamo triukšmo poveikiu 
visuomenės sveikatai ir aplinkai. Vis dėlto pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas galėtų 
būti pagerintas keletu papildymų ir techninių patikslinimų, visų pirma siekiant suteikti 
paskatas gaminti ir pirkti mažesnio lygio garsą skleidžiančias transporto priemones. 
Pranešėjas taip pat pripažįsta, kad variklinių transporto priemonių garso šaltinių yra daug –
variklis, padangos, kelio danga ir aerodinaminis triukšmas.

Komisijos pasiūlyme šiuo metu nepakankamai pabrėžiama nuostata dėl informacijos 
vartotojams apie variklinių transporto priemonių skleidžiamo garso lygį. Pranešėjas pritartų 
tam ,kad būtų sukurta transporto priemonių skleidžiamo garso ženklinimo sistema, siekiant 
populiarinti mažai triukšmingas transporto priemones ir naudotojams suteikti galimybę priimti 
sąmoningus sprendimus prieš perkant. 

Kelių dangos kokybė taip pat daro didelį poveikį transporto priemonių skleidžiamam 
riedėjimo garsui. Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas galėtų būti pagerintas nustačius 
kelių klasifikavimo sistemą, kuri leistų valstybėms narėms ir jų nacionalinėms ir vietos 
valdžios institucijoms veiksmingiau stebėti ir įvertinti savo kelių dangos kokybę siekiant 
sumažinti jos poveikį bendram triukšmo lygiui. 

Pranešėjas taip pat siūlytų keletą pakeitimų dėl techninių reikalavimų, taikomų variklinių 
transporto priemonių triukšmo lygio matavimo metodams, ir dėl nuostatų dėl ribinių verčių, 
siekiant pasiūlymą atnaujinti ir suderinti su bandymo procedūrų techniniais pokyčiais ir 
pagerinti bendrą reikalavimų įgyvendinamumą. Tai apimtų nuostatų dėl padangų 
protektoriaus rašto gylio ir pagreičio dydžio, susijusio su perdavimo skaičių pasirinkimo 
sąlygomis, pakeitimus. Pranešėjas taip pat siūlo kai kuriuos transporto priemonių skirstymo į 
kategorijas pakeitimus dėl triukšmo ribinių verčių pritaikomumo, taip pat įvesti naują 4 etapą, 
kuris būtų taikomas, jei, atlikus Komisijos peržiūrą po 3 etapo įgyvendinimo, būtų parodyta, 
kad jis yra tinkamas. 

Galiausiai, pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymo III priede nustatytų transporto 
priemonių kategorijų ribinių verčių (ir datų, nuo kada tos vertės taikomos) nustatymas yra 
esminė Reglamento dalis, kurią turėtų nustatyti teisės aktų leidėjai. Todėl pranešėjas negali 
paremti pasiūlymo Komisijai suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus dėl šių 
reglamento aspektų pakeitimo, todėl siūlo, kad bet kokie būsimi pakeitimai būtų priimami 
bendru sprendimu laikantis įprastos teisėkūros procedūros.


