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PR_COD_1amCom

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. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio 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. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 
2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį
(COM(2012) 0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 393),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0184/2012),

– 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 ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei 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.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pripažįstant neproporcingą poveikį 
smulkiausiems gamintojams, kylantį iš 
savitųjų teršalų išmetimo normų, nustatytų 

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

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

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą 
(WLTP), 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. 
Siekiant gamintojams suteikti planavimo 
tikrumą, dabartinė bandymų procedūra 
šio reglamento tikslais turėtų būti taikoma 
iki 2020 m. Nuo 2021 m. dabartinė 
bandymų procedūra turėtų būti pakeista 
pasauline lengvųjų transporto priemonių 
bandymų procedūra. Kai tik 2021 m. šio 
reglamento tikslais bus pradėta taikyti
pasaulinė lengvųjų transporto priemonių 
bandymų procedūra, turėtų būti pataisytos
I priede nustatytos ribos, kad gamintojams 
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ir įvairių klasių transporto priemonėms 
būtų taikomi panašaus griežtumo 
reikalavimai;

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
2 straipsnio 4 dalis
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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 
keleivinių automobilių“.

„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 1 000 per praėjusius 
kalendorinius metus ES įregistruotų naujų 
keleivinių automobilių“.

Or. de

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnio 1 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:
„f) savitasis išmetamo CO2 kiekis –
keleivinio automobilio išmetamo CO2
kiekis, išmatuotas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 ir atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė 
(bendra). Keleivinių automobilių, kurių 
tipas nebuvo patvirtintas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
„savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
išmetamo CO2 kiekis, išmatuotas pagal 
tą pačią matavimo tvarką, kuri 
nurodyta keleiviniams automobiliams 
Reglamente (EB) Nr. 692/2008, arba 
taikant Komisijos patvirtintas 
procedūras tokių keleivinių automobilių 
išmetamo CO2 kiekiui nustatyti; šio 
punkto taikymo tikslais matavimo tvarkos 
pakeitimai, nustatyti Reglamentuose 
(EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 692/2008 ir 
įsigaliojantys 2013 m. sausio 1 d., galioja 
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tik nuo 2021 m. sausio 1 d.;

Or. de

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
5 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
1. Skaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį laikoma, kad 
kiekvienas naujas keleivinis automobilis, 
kurio savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis nei 50 g CO2/km arba grynoji 
elektrinė rida ne mažesnė kaip 40 km, 
yra:
3,5 automobilio – 2012 m.;
3,5 automobilio – 2013 m.;
2,5 automobilio – 2014 m.;
2,5 automobilio – 2015 m.;
2,5 automobilio – 2016 m.;
2,5 automobilio – 2017 m.;
2 automobiliai – 2018 m.;
2 automobiliai – 2019 m.;
2 automobiliai – 2020 m.
1a. Taikant 1 dalį priskaičiuoti kelis 
kartus galima tik jei gamintojo vidutinis 
savitasis išmetamo CO2 kiekis tais 
kalendoriniais metais jo savitąją teršalų 
išmetimo normą viršija ne daugiau kaip 
15 proc.
1b. 2016–2020 m. gamintojai 1 dalyje 
reglamentuojamus ypatinguosius kreditus 
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gali sukaupti 8 straipsnio 3a dalyje 
nurodytame registre.
1c. Per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. 
iki 2023 m. gruodžio 31 d. gamintojai 
Komisijos gali paprašyti į jų pagal 3 dalį 
sukauptus ypatinguosius kreditus 
atsižvelgti apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.“

Or. de

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
5 a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

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

Or. de
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 8 straipsnyje po 3 dalies įrašoma ši 
dalis:
„3a. Komisija tvarko 5 straipsnio 1c dalyje 
nurodytų sukauptų ypatingųjų kreditų 
registrą. Registras yra viešas.“

Or. de

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) 8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikė pagal šį 
straipsnį, registrą. Centrinis registras yra 
viešas.
Komisija ne vėliau kaip kiekvienų metų 
birželio 30 d., pradedant 2011 m., 
preliminariai suskaičiuoja kiekvieno 
gamintojo:
a) praėjusių kalendorinių metų vidutinį 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį;
b) praėjusių kalendorinių metų savitąją 
teršalų išmetimo normą; ir
c) pagal a punktą apskaičiuoto praėjusių 
kalendorinių metų jo vidutinio savitojo 
išmetamo CO2 kiekio ir tų metų jo 
savitosios teršalų išmetimo normos 
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skirtumą.
Papildomai Komisija ne vėliau kaip 
kiekvienų metų birželio 30 d., pradedant 
2016 m. ir baigiant 2023 m. imtinai, 
preliminariai suskaičiuoja kiekvieno 
gamintojo:
a) praėjusių kalendorinių metų vidutinį 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį, 
neatsižvelgdama į 5 straipsnyje nurodytus 
ypatinguosius kreditus;
b) pagal a punktą apskaičiuoto praėjusių 
kalendorinių metų jo vidutinio savitojo 
išmetamo CO2 kiekio 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 keleivinių automobilių skaičių ir tų 
automobilių savitąjį išmetamo CO2 kiekį.“

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) 8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Gavę pranešimą apie pagal 4 dalį 
atlikto preliminaraus skaičiavimo 
rezultatą, gamintojai Komisijai gali per 
tris mėnesius pranešti apie duomenyse 
esančias klaidas, nurodydami valstybę 
narę, kurioje, gamintojo nuomone, 
padaryta klaida.
Nuo 2016 m. iki 2023 m. imtinai 
kiekvienas gamintojas, gavęs pranešimą 
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apie pagal 4 dalį atlikto preliminaraus 
skaičiavimo rezultatą, per tris mėnesius 
Komisijai praneša, ar ji, apskaičiuodama 
praėjusių kalendorinių metų jo vidutinį 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį, turi 
atsižvelgti į 5 straipsnyje nurodytus 
ypatinguosius kreditus.
Komisija svarsto visus gamintojų 
pateiktus pranešimus ir ne vėliau kaip 
spalio 31 d. arba patvirtina pagal 4 dalį 
atlikto preliminaraus skaičiavimo 
rezultatus, arba tuos rezultatus pataiso.“

Or. de

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas arba naujoviškų 
technologijų derinį („naujoviškų 
technologijų paketus“). Dėl tų 
technologijų naudojimo gamintojui 
taikoma vidutinė savitoji teršalų 
išmetimo norma gali būti sumažinta 
daugiausia 7 g CO2/km.“

Or. de
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 12 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys 
pakeičiamas taip:

(9) 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

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

„2. Komisija nustato išsamias 1 dalyje 
nurodytų naujoviškų technologijų arba 
naujoviškų technologijų paketų 
patvirtinimo procedūros taisykles, 
priimdama įgyvendinimo aktus. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Šios procedūros nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais:
a) tiekėjas arba gamintojas turi būti 
atskaitingas už išmetamo CO2 kiekio 
sumažinimą naudojant naujoviškas 
technologijas arba naujoviškų 
technologijų paketus;
b) naujoviškos technologijos arba 
naujoviškų technologijų paketai turi 
turėti įrodytą indėlį mažinant išmetamo 
CO2 kiekį;
c) naujoviškų technologijų arba
naujoviškų technologijų paketų poveikis 
keleivinio automobilio savitajam 
išmetamo CO2 kiekiui per standartinį 
bandymų ciklą negali viršyti 25 proc.; 
naujoviškoms technologijoms ir 
naujoviškų technologijų paketams neturi 
būti taikomos privalomos nuostatos dėl 
papildomų priemonių, skirtų laikytis 
1 straipsnyje nurodyto 10 g CO2/km 
sumažinimo, ir jos neturi būti 
privalomos pagal kitas Bendrijos teisės 
aktų nuostatas“.

Or. de
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Tiekėjas arba gamintojas, kuris 
prašo, kad priemonė būtų patvirtinta 
kaip naujoviška technologija arba 
naujoviškų technologijų paketas, pateikia 
Komisijai pranešimą ir nepriklausomos 
sertifikuotos įstaigos atliktą patikros 
ataskaitą. Jei gali būti tos priemonės ir 
kitos jau patvirtintos naujoviškos 
technologijos arba kito jau patvirtinto 
naujoviškų technologijų paketo sąsajų, tai 
tos sąsajos turi būti nurodytos 
pranešime, o patikros ataskaitoje turi 
būti įvertinta, kaip dėl šių sąsajų, 
naudojant kiekvieną priemonę, pakinta 
išmetamų teršalų kiekio sumažinimas.“

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Reglamentas 2009/443/EB
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Po 12 straipsnio 4 dalies įterpiamas 
šis straipsnis:
„4a. Komisija kartą per metus Tarybai ir 
Parlamentui pateikia patvirtintų ir 
atmestų naujoviškų technologijų ir 
naujoviškų technologijų paketų 
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ataskaitą.“

Or. de

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa išbraukiama. (b) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Nuo 2012 m. Komisija atlieka 
poveikio vertinimus, kad ne vėliau kaip 
2014 m., kaip nurodyta Reglamento 
(EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 3 dalyje, 
galėtų peržiūrėti tame Reglamente 
nurodytą išmetamo CO2 kiekio 
matavimo tvarką, siekiant nuo 2021 m. 
taikyti peržiūrėtą matavimo tvarką.
Komisija visų pirma pateikia 
atitinkamus pasiūlymus pakoreguoti tą 
tvarką, kad būtų tinkamai atsižvelgiama 
į tikrąjį automobilių išmetamo CO2 kiekį 
ir kad ji apimtų patvirtintas naujoviškas 
technologijas, kaip apibrėžta 
12 straipsnyje, kurios galėtų būti 
naudojamos vykstant bandymų ciklui. 
Komisija užtikrina, kad ši tvarka vėliau 
būtų reguliariai peržiūrima.“

Or. de

Pakeitimas 16

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

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

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

Or. de

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento– iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto d papunktis
Reglamentas 2009/443/EB
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
kuriais būtų pataisytos I priede pateiktos 
formulės, kad jos atspindėtų visus 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui matuoti 
taikomos reglamentuotos bandymų 
procedūros, nurodytos Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) 
Nr. 692/2008, pokyčius, kartu užtikrinant, 
kad ankstesne ir nauja bandymų 
procedūromis gamintojams ir įvairaus 
naudingumo transporto priemonėms būtų 
nustatomi panašaus griežtumo 
reikalavimai“. 

7. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, 
kuriais būtų pataisytos I priede pateiktos 
formulės, kad jos atspindėtų visus 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui matuoti 
taikomos reglamentuotos bandymų 
procedūros, nurodytos Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) 
Nr. 692/2008, pokyčius, kartu užtikrinant, 
kad ankstesne ir nauja bandymų 
procedūromis gamintojams ir įvairaus 
naudingumo transporto priemonėms būtų 
nustatomi panašaus griežtumo 
reikalavimai. Dėl naujos bandymų 
procedūros atsiradę nukrypimai turi būti 
visiškai suderinti. Toks suderinimas 
galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.“.

Or. de
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šio pasiūlymo tikslas – taikant modernias pavaros koncepcijas toliau pastebimai, taip pat 
ekonominiu ir ekologiniu aspektais tikslingai, mažinti naujų automobilių išmetamo CO2 kiekį. 
Nuo 2006 m. naujų automobilių parkui taikoma išmetamų teršalų kiekio norma yra 
160 g CO2/km, nuo 2015 m. – 130 g CO2/km, o nuo 2020 m. jau – 95 g CO2/km. Tai yra labai 
didelio užmojo norma. Pranešėjui svarbu, kad šis tikslas būtų pasiektas, nors tai yra 
didžiausias sumažinimas per pastaruosius metus. Be to, Komisija savo pasiūlyme 
COM(2012) 393 pasiūlė pagal nuolydžio metodą nustatomą išmetamųjų teršalų faktorių, kuris 
taikomas naujų keleivinių automobilių savitajam išmetamo CO2 kiekiui apskaičiuoti, 
sumažinti nuo a = 0,0457, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 443/2009, iki a = 0,0333. Šis 
sumažinimas yra dar vienas tiesių sulyginimas 27 proc., dėl kurio būtent didesnių 
aukščiausios klasės automobilių gamintojai patirs daugiau išlaidų negu mažesnių automobilių 
gamintojai. Tačiau, kadangi pažangiausios technologijos apskritai pirmiausia diegiamos 
didesniuose automobiliuose, pranešėjas mano, kad turėtų būti pasiūlyta realistinė paskatų 
sistema, kuria būtų skatinama vystyti ir naudoti naujas, aplinkai palankias pavaros 
koncepcijas. Valstybių narių biudžetams tai neturi daryti jokio poveikio, visų pirma neturi 
būti taikomas kryžminis subsidijavimas. Kartu pranešėjas nori užtikrinti, kad liktų didelė 
gamintojų ir naujų keleivinių automobilių pasiūla, siekiant ir toliau išlaikyti sąžiningą naujų 
keleivinių automobilių gamintojų konkurenciją. Be to, ES negali siekti teisės aktais apriboti 
individualią laisvę pasirinkti automobilį.

Paskatų sistema siekiama visiems gamintojams suteikti galimybę iki 2020 m. kaupti 
vadinamuosius ypatinguosius kreditus, kuriuos administruos Komisija viešame registre, o 
gamintojai turės galimybę Komisijai pranešti, ar jų per kalendorinius metus sukauptus 
ypatinguosius kreditus Komisija turėtų lanksčiai priskaičiuoti prie jų siekiamo individualaus 
tikslo. Tiesa, priskaičiuoti ypatinguosius kreditus gamintojams bus leidžiama, tik jei tais 
kalendoriniais metais savo savitąsias teršalų išmetimo normas jie viršys ne daugiau kaip 
15 proc. Be to, priskaičiuoti ypatinguosius kreditus bus leidžiama tik tiems automobiliams, 
kurių savitasis išmetamo CO2 kiekis bus ne didesnis kaip 50 g CO2/km arba grynoji elektrinė 
rida ne mažesnė kaip 40 km. Taip gamintojai bus priversti ir toliau daugiau investuoti į 
alternatyvias pavaras ir jų koncepcijas pateikti rinkai. Paskatų sistema bus baigta taikyti 
2023 m. Daugiklis palaipsniui bus mažinamas, kol nuo 2018 m. pasieks 2 faktorių.

Siekiant suteikti vartotojams galimybę palyginti, kiekvieno gamintojo kiekvieno modelio 
degalų suvartojimas matuojamas pagal standartinę bandymų procedūrą – naująjį Europos 
važiavimo ciklą. Šiuo metu Komisija ir kitos institucijos rengia naują procedūrą – pasaulinę 
lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (angl. Worldwide Harmonized Light Duty 
Test Procedure, WLTP). Siekiant ir gamintojams suteikti planavimo tikrumą, būtina naująjį 
Europos važiavimo ciklą įtvirtinti kaip pagrindą iki 2020 m. siekiant 95 g CO2/km tikslo. O 
tada senasis bandymų ciklas turės būti pakeistas pasauline lengvųjų transporto priemonių 
bandymų procedūra, kuri bus po 2020 m. siektino tikslo įvertinimo pagrindas. 

Naujų keleivinių automobilių gamintojai ir jų tiekėjai turi būti raginami sertifikuoti ir diegti 
tokias technologijas arba technologijų paketus (ekologines naujoves), kuriais toliau būtų 
mažinamas degalų suvartojimas ir su tuo tiesiogiai susijęs išmetamo CO2 kiekis. Kol kas nėra 
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pripažinta nė vienos ekologinės naujovės, nes bandymų procedūra yra per sudėtinga ir per 
brangi. Todėl pranešėjas mano, kad būtina sukurti paskatą supaprastinti naujoviškų 
technologijų arba technologijų paketų pripažinimą. Kaip įtvirtinta Reglamente 
(EB) Nr. 443/2009, dėl šių technologijų naudojimo gamintojui taikoma vidutinė savitoji 
teršalų išmetimo norma gali būti sumažinta ne daugiau kaip 7 g CO2/km. 

Kadangi dar negalima numatyti, kokias alternatyvias pavaros koncepcijas vartotojai priims, 
nėra tikslinga jau 2014 m. persvarstyti reglamentavimą, kuris bus taikomas po 2020 m. 
Pranešėjas mano, kad iš naujo įvertinti būsimą padėtį rinkoje tikslinga ne anksčiau kaip 
2017 m.


