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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, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 510/2011 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 
2020 m. sumažinti naujų lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0394),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 
straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0185/2012),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu, 

– 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 (A7-0000/2013),

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.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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. Todėl 
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m. Tačiau nesenai 
paskelbti tyrimai taip pat rodo, kad 147 g 
CO2/km tikslas yra per ambicingas. 
Atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos 
krizę, gamintojams Europos Sąjungoje 
neturėtų būti sukuriama papildomos 
reguliavimo naštos šioje srityje.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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 

(6) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip šis reglamentas galėtų 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 
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aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

aspektai būtų peržiūrėti, Komisija
parengtų ataskaitą ir prireikus priimtų
pasiūlymus dėl tikslų po 2020 m.; Tačiau 
siekiant gamintojams užtikrinti planavimo 
tikrumą, tokie pasiūlymai neturėtų būti 
pateikiami anksčiau nei 2018 m, kadangi 
nustatant tokius tikslus turėtų būti 
remiamasi nauju bandymų ciklu ir 
atitinkama bandymų tvarka, kurios turi 
būti priimtos 2014 m. Taip turėtų būti 
užtikrinama, kad 2014–2018 m. 
laikotarpiu būtų surinkta pakankamai 
patikimų duomenų, kad bet koks 
pasiūlymas dėl tikslų po 2020 m. būtų 
gerai pagrįstas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Ypatingieji kreditai gamintojams yra 
svarbi priemonė keičiant technologijas ir 
skatinant investuoti į naujoviškas 
mažataršes technologijas. Jie taip pat yra 
efektyvi priemonė siekiant Reglamento 
(ES) Nr. 510/2011 tikslų nesukuriant 
papildomos naštos Sąjungos mokesčių 
mokėtojams. Naudojant ypatinguosius 
kreditus gali būti skatinamos visų rūšių 
alternatyvios jėgos pavarų sistemos. Todėl 
ypatingųjų kreditų sistema turėtų būti 
pratęsiama po 2018 m., kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 510/2011.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 2014 m. numatyta naująjį Europos 
važiavimo ciklą (angl. NEDC) pakeisti 
nauju bandymų ciklu – pasauline 
suderinta lengvųjų transporto priemonių 
bandymų procedūra (angl. WLTP). Todėl 
bet kokie galimi laikotarpio po 2020 m. 
tikslai turėtų būti paremti pasauline 
suderinta lengvųjų transporto priemonių 
bandymų procedūra, kai tik ji bus 
visapusiškai nustatyta ir veikianti. Jei 
pasaulinė suderinta lengvųjų transporto 
priemonių bandymų procedūra nebus 
visapusiškai nustatyta ir veikianti iki 2017 
m. gruodžio 31 d., bet kokie galimi nauji 
tikslai turėtų būti nustatyti pagal tuo metu 
galiojantį bandymų ciklą. Bet kokie 
esamų tikslų pakeitimai turėtų būti 
priimami laikantis įprastos teisėkūros 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 a) 3 straipsnio 1 dalies h punktas 
pakeičiamas taip:
„h) savitasis išmetamo CO2 kiekis –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir komplektinės arba 
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sukomplektuotos transporto priemonės 
atitikties liudijime pažymėtas kaip 
išmetamo CO2 masė (bendra); šio punkto 
taikymo tikslais bet kokie Reglamente 
(EB) Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) 
Nr. 692/2008 nustatytų matavimo 
procedūrų pakeitimai, įsigaliojantys po 
2013 m. sausio 1 d., taikomi nuo 2021 m. 
sausio 1 d.“

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 b) 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: 
— 2014 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2015 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
— 2016 m. – 2,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
- nuo 2017 m. – 2 lengvosios komercinės
transporto priemonės.
—  nuo 2025 m. – 1 lengvoji komercinė 
transporto priemonė.
2017–2025 m. laikotarpiu sukauptus 



PE502.271v01-00 10/17 PR\923891LT.doc

LT

ypatinguosius kreditus galima naudoti bet 
kuriais to laikotarpio metais vidutiniam 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui 
apskaičiuoti.
Ypatingųjų kreditų sistemos taikymo 
laikotarpiu didžiausias naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, kurių 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 75 g CO2/km, skaičius, į 
kurį reikia atsižvelgti taikant pirmoje 
pastraipoje nustatytus koeficientus, 
neturi viršyti vieno gamintojo 50 000
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių.“

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 c) 8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą; šis registras yra 
viešas.
Iki 2013 m. birželio 30 d. ir kiekvienais 
vėlesniais metais Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:
a) praėjusių kalendorinių metų vidutinį 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį;
b) praėjusių kalendorinių metų savitąją 
teršalų išmetimo normą; 
c) praėjusių kalendorinių metų jo 
vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio, 
apskaičiuoto pagal a punktą, ir tų metų jo 
savitosios teršalų išmetimo normos 
skirtumą.
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Be to, pradedant 2017 m. ir iki 2025 m. 
imtinai, iki kiekvienų metų birželio 30 d. 
Komisija kiekvienam gamintojui 
preliminariai apskaičiuoja:
a) praėjusių kalendorinių metų vidutinį 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį 
neatsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytus 
ypatinguosius kreditus;
b) praėjusių kalendorinių metų jo 
vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio, 
apskaičiuoto pagal a punktą, ir tų metų jo 
savitosios teršalų išmetimo normos 
skirtumą.
Kiekvienam gamintojui Komisija 
praneša jos preliminaraus skaičiavimo 
rezultatą. Į pranešimą įtraukiami 
duomenys apie kiekvienoje valstybėje 
narėje įregistruotų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičių ir tų transporto priemonių 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį.“

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 d) 8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Gavęs pranešimą apie pagal 4 dalį 
atlikto preliminaraus skaičiavimo 
rezultatą, gamintojas Komisijai gali per 
tris mėnesius pranešti apie duomenyse 
pasitaikančias klaidas, nurodydami 
valstybę narę, kurioje, gamintojo 
nuomone, padaryta klaida.
2017–2025 m. imtinai kiekvienas 
gamintojas, gavęs pranešimą apie pagal 4 
dalį atlikto preliminaraus skaičiavimo 
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rezultatą, praneša Komisijai, ar Komisija, 
apskaičiuodama jo praėjusių kalendorinių 
metų vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, 
turėtų įtraukti 5 straipsnyje nurodytą 
ypatingąjį kreditą.“

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 1 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“.

“Anksčiausiai nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Komisija, kai tinkama, 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, 
paremtas 13 straipsnio 6 dalyje nurodytą 
naują bandymų tvarką ir bandymų ciklą 
arba, jei jų nėra, paremtas visapusiškai 
nustatyta ir veikiančia tuo metu 
galiojančia bandymų tvarka.“

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto b papunkčio antra įtrauka
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– trečioji pastraipa pakeičiama taip: – ketvirtoji pastraipa pakeičiama taip: 
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Siekdama atsižvelgti į reguliuojamosios 
bandymų tvarkos savitajam išmetamo 
CO2 kiekiui matuoti pakeitimus, Komisija 
pagal 15 straipsnį ir 16 ir 17 straipsniuose 
nustatytomis sąlygomis priimdama 
deleguotuosius teisės aktus patikslina I 
priede nustatytas formules, užtikrindama, 
kad ankstesne ir nauja bandymų 
procedūromis gamintojams ir įvairaus 
naudingumo transporto priemonėms būtų 
nustatomi panašaus griežtumo 
reikalavimai.

Pagal Reglamentą (EB) nr. 715/2007 ir 
Reglamento Nr.692/2008 III ir XII 
priedus 2013 m. sausio 1 d. taikoma 
reguliuojamoji bandymų tvarka ir 
bandymų ciklas lieka savitosios teršalų 
išmetimo normos matavimo pagrindu, 
kaip nustatyta I priedo 1 punkto c punkte. 
Bet kokia nauja bandymų tvarka ir naujas 
bandymų ciklas, pakeičiantys esamą 
bandymų tvarką ir bandymų ciklą turi 
būti visapusiškai nustatomas ir veikti iki 
2017 m. gruodžio 31 d. Iki tos datos taip 
pat turi būti turima pakankamai tos 
naujosios bandymų procedūros ir naujojo 
bandymų ciklo stebėsenos duomenų. Po 
tos datos Komisija išnagrinėja galimybę 
nustatyti naujas normas laikotarpiui po 
2020 m. ir, kai tinkama pateikia 
pasiūlymą laikydamasi įprastos teisėkūros 
procedūros. 

__________________
* Komisijos pasiūlyme šios dalies 
numeracija yra neteisinga Keičiama 
būtent ketvirta 13 straipsnio 6 dalies 
pastraipa.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Nuo 2020 m.: c) Nuo 2020 m.:

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

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

Čia: Čia:
M = transporto priemonės masė M = transporto priemonės masė 
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kilogramais (kg); kilogramais (kg);
M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 5 dalyje.

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Pagrindimas

Pataisymas – klaida Komisijos pasiūlyme
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AIŠKINAMOJI DALIS

2011 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 510/2011, kuriuo siekiama 
mažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį.  Šio 
reglamento 13 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad Komisija patvirtintų, kad galima pasiekti 
ilgalaikį tikslą – nuo 2020 m. taikyti 147 g CO2/km vidutinį išmetamų teršalų kiekį, ir 
nustatytų šio tikslo įgyvendinimo sąlygas. Komisija įvykdė teisės aktų leidybos institucijų 
prašymą priimdama savo 2012 m. liepos 11 d. pasiūlymą COM(2012)394 ir patvirtino, kad 
Reglamento (ES) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą 147 g normą galima įgyvendinti. 

2020 m. tikslas 

Pranešėjas mano, kad šis ilgalaikis tikslas – 147g CO2/km norma, kuri turi būti taikoma nuo 
2020 m., neturėtų būti pakeistas. Tai ambicingas tikslas, dėl kurio buvo susitarta tik 2011 m., 
ir praėjo mažiau nei dveji metai, kol Komisija priėmė pasiūlymą ir patvirtino, kad šį tikslą 
įmanoma pasiekti. Taigi pranešėjas visiškai remia Komisijos pasiūlymą, kuriame 
patvirtinama, kad 2020 m. tikslas techniniu požiūriu įgyvendinamas. Pranešėjas prieštarauja 
bet kokiam dabartinio ilgalaikio tikslo (147g CO2/km normos) keitimui dėl šių priežasčių: 

 nuo to laiko, kai buvo susitarta dėl 147 g tikslo, neįvyko jokių su aplinka arba 
ekonomika susijusių sąlygų pokyčių, dėl kurių būtų pagrįsta šiuo etapu keisti siektiną 
vertę;

 Reglamento (ES) 510/2011 13 straipsnio 1 dalyje Komisija įgaliojama patvirtinti, kad 
šį ilgalaikį tikslą galima įgyvendinti. Šia nuostata tikrai nesiekiama, kad Komisija 
pasiūlytų dar ambicingesnį tikslą.  Taigi, laikantis 13 straipsnio 1 dalies nuostatų 
turinio ir esmės, nereikėtų keisti galiojančiame reglamente nustatyto ilgalaikio tikslo; 

 gamintojams taip pat būtinas planavimo tikrumas. Dėl išmetamo CO2 kiekio tikslo nuo 
2020 m. buvo susitarta tik prieš dvejus metus. Bet kokie tolesni pokyčiai šiuo etapu tik 
pakenktų siekiui užtikrinti pagrįstą tikrumo būtinybę;   

 nustatant išmetamo CO2 tikslus reikia atsižvelgti į ilgą lengvųjų komercinių transporto 
priemonių kūrimo ciklą. Gamintojai jau baigia planuoti transporto priemones, kurios 
bus pateiktos rinkai 2020 metais. Tikslo pakeitimas šiuo etapu turėtų neigiamo 
poveikio gamintojų vykdomiems gamyboms ciklams;

 pakeitus tikslą taip pat sumažėtų bendras ilgalaikių tikslų patikimumas, kadangi jau 
pats ilgalaikių tikslų pobūdis reiškia, kad jie galioja ilgą laiką (t. y. laikotarpiu nuo 
2011 iki 2020 m.);

 nors tyrimai rodo, kad 2020 m. tikslas galėtų būti ambicingesnis, yra taip pat ir kitų 
tyrimų, kurių išvadose teigiama, kad 147 g tikslas pernelyg ambicingas. Taigi nėra 
patikimo pagrindo keisti tikslą nustatant mažesnę arba didesnę vertę; 

 duomenų trūkumas, t. y. iki šiol trūko duomenų, ypač susijusių su vadinamosiomis 
pakopinio komplektavimo transporto priemonėmis. Pakankamų stebėsenos duomenų 
nebus įmanoma pateikti anksčiau nei 2014 m. Dėl naujų tikslų neturėtų būti 
diskutuojama neturint pakankamai patikimų duomenų; 
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 kitas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra dabartinė ekonominė padėtis, kuria lemia 
finansų krizė. Taigi Europos gamintojams neturėtų būti sukurta dar didesnė 
ekonominė našta nustatant dar ambicingesnius tikslus;

 dėl ambicingesnių tikslų gali padidėti gamintojų išlaidos investicijoms (pvz., mokslo 
tyrimams ir plėtrai). N1 kategorijos transporto priemones paprastai naudoja 
amatininkai, kurjerių ir skubių siuntų tarnybos ir daugelis mažmenininkų, pvz., 
gėlininkai ir restoranų savininkai. Daugelis šių įmonių yra MVĮ. Persvarstant teisės 
aktus neturėtų būti sukurta papildoma našta MVĮ;

 pranešėjas laikosi pagarbos susitarimui dėl ilgalaikio tikslo, kuris buvo pasiektas po 
ilgų ir sudėtingų Europos Parlamento ir Tarybos derybų 2011 m.

Tikslas po 2020 m.

Pranešėjas siūlo nenustatyti naujo tikslo laikotarpiui po 2020 m. bent jau iki 2018 m. sausio 
1 d., kai turėtų būti visapusiškai vykdomas naujas bandymų ciklas. Naujas bandymų ciklas –
pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra (angl. WLTP) – dar 
nenustatytas, tačiau numatyta jį patvirtinti 2014 m. Taikant pasaulinę suderintą lengvųjų 
transporto priemonių bandymo procedūrą pasikeis išmetamo CO2 kiekio normų nustatymo 
pagrindas ir dar neaišku, kokio poveikio pasikeitę bandymų ciklai turės apskaičiuotam 
išmetamo CO2 kiekiui.  Kai tik bus nustatytas naujas bandymų ciklas, reikės per kelerių metų 
laikotarpį surinkti pakankamai patikimų duomenų apie išmetamus kiekius, siekiant užtikrinti, 
kad bet kokie nauji tikslai būtų tinkamai pagrįsti. 

Prieš svarstant tikslą laikotarpiui po 2020 m. reikia taip pat vykdyti ir technologijų raidos bei 
galimo išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo stebėseną. Šiuo metu neįmanoma nuspėti 
technologijų raidos laikotarpiu po 2020 m. Be to, vis dar neaišku, kaip bus priimamos 
alternatyvios technologijos rinkoje.  Šiuo metu pasaulyje esama daugybės technologijų raidos 
scenarijų, be to, turint omenyje galimybę, kad bus pereita prie kitokių technologijų, neaišku, 
kokio poveikio tai turės bendram transporto priemonių išmetamam CO2 kiekiui. Taigi, prieš 
aptariant naują tikslą, reikėtų surinkti daugiau duomenų vykdant išmetamo CO2 kiekio 
stebėseną.  

Ypatingieji kreditai

Ypatingieji kreditai yra papildomi kreditai, suteikiami už mažos taršos transporto priemones. 
Pagal dabartinį Reglamentą (ES) 510/2011 už kiekvieną mažos taršos transporto priemonę, 
išmetančią mažiau nei 50 g CO2/km, gamintojo parkui suteikiamas papildomas kreditas. Pagal 
Reglamentą (ES) 510/2011 ypatingųjų kreditų sistema nustos galioti 2018 m. Nors ypatingieji 
kreditai yra įtraukti į Komisijos pasiūlymą keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio 
atveju, į dabartinį pasiūlymą jie nėra įtraukti lengvųjų komercinių transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio atveju. Tačiau pranešėjas mano, kad ypatingieji kreditai yra svarbi 
priemonė skatinant rinkai teikti mažos taršos transporto priemones ir teikti paskatas 
gamintojams plėtoti mažą CO2 kiekį išmetančias technologijas. Kadangi dar nėra žinoma, kuri 
mažataršė technologija pirmaus ateityje, ypatingųjų kreditų sistema turėtų būti išsaugota.  Tuo 
pat metu tam nereikia jokių papildomų finansinių išteklių ir nesukuriama naštos mokesčių 
mokėtojams. 

Siekiant taip pat įtraukti didesnes lengvąsias komercines transporto priemones ir gamintojams 
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suteikti paskatų kurti sunkesnių transporto priemonių kategorijų alternatyvias technologijas, 
ribinė vertė turėtų būti padidinta iki 75 gramų. 

Ekologinės naujovės

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos požiūrį, pagal kurį pasiūlyme išsaugomos ekologinės 
naujovės. Naujos inovacijos turėtų būti remiamos ir pasiūlyme tuo tikslu pateikiamos aiškios 
paskatos. Leidimų suteikimo procesas turėtų būti supaprastinamas ir visada turėtų būti 
remiamos efektyvios technologijos.

Bandymų ciklas

2014 m. numatyta naująjį Europos važiavimo ciklą (angl. NEDC) pakeisti pasauline suderinta 
lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra (angl. WLTP). Dėl šio pasikeitimo 
pasikeis bandymų ir išmetamo CO2 kiekio matavimų rezultatai. Komisija siūlo 147 g tikslą 
pagal pasaulinės suderintos lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros bandymų 
ciklą pritaikyti priimat deleguotuosius aktus. Pranešėjas siūlo 2020 m. tikslui toliau kaip 
etalonu vadovautis naujuoju Europos važiavimo ciklu ir etaloninį bandymų ciklą keisti, jei 
bus nustatomas tikslas laikotarpiui po 2020 m. To neturėtų būti siūloma anksčiau nei 2018 m. 
Bet koks naujas tikslas, netgi jei jis tik koreguojamas, turėtų būti paremtas pakankamais 
stebėsenos duomenimis ir visuomet turi būti priimamas laikantis įprastos teisėkūros 
procedūros. 


