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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. liepos 11 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 443/2009, kuriuo 
nustatomi naujų automobilių parko išmetamo CO2 kiekio mažinimo iki 2020 m. pagrindai, 
peržiūros. Šia peržiūra įgyvendinamos sąlygos, be kurių neįmanoma pasiekti 95gCO2/km 
tikslo antruoju laikotarpiu iki 2020 m.

Tikslo siekimo būdai yra įgyvendinimo aspektai, turintys reikšmės tam, kaip turi būti 
siekiama teršalų išmetimo normos. Komisijos pasiūlyme dauguma būdų lieka nepakeisti, 
išskyrus kelias išimtis:
– automobiliams, išmetantiems mažiau kaip 35 gCO2/km, 2020–2023 m. bus skiriami 

ypatingieji kreditai, kuriems bus taikomas daugiklis 1,3, ir jie galės būti skirti ne 
daugiau kaip 20 000 vieno gamintojo automobilių per visą sistemos taikymo 
laikotarpį;

– pakoreguotas tikslas dėl 2020 m. tam tikro rinkos segmento gamintojams taikytinų 
nukrypti leidžiančių nuostatų ir gamintojams, atsakingiems už mažiau nei 500 per 
metus įregistruotų naujų keleivinių automobilių, netaikoma pareiga laikytis CO2
normos;

– į ekologines naujoves toliau atsižvelgiama įgyvendinant peržiūrėtą bandymų 
procedūrą;

Be to, atnaujinamos nuostatos dėl komiteto procedūros, kad ji atitiktų Lisabonos sutartį.

Nuomonės referentė iš esmės palankiai vertina persvarstytą reglamentą. Atsižvelgiant į tai, 
kad dauguma automobilių gamintojų sėkmingai siekia 2015 ir 2020 m. išmetamo CO2 kiekio 
tikslų, kaip sutarta 2009 m., šiuo etapu nepageidautina labai keisti būdų, kaip pasiekti 
95gCO2/km tikslą iki 2020 m. Tačiau dar lieka svarbių klausimų, į kuriuos Komisija deramai 
neatsižvelgė savo pasiūlyme. 

Svarbus rūpimas klausimas yra didėjantis atotrūkis tarp transporto priemonių tipo 
patvirtinimo ir realaus naujų lengvųjų automobilių išmetamo CO2 kiekio. Komisijos 
duomenimis, šis atotrūkis siekia net 15–30 proc. Dėl šio neatitikimo daugiausia kalti metodai, 
kuriuos naudoja automobilių gamintojai, apskaičiuodami išmetamą CO2 kiekio pagal šiuo 
metu taikomą bandymų ciklo procedūrą. Labai svarbu šį neatitikimą panaikinti dar ir dėl to, 
kad mažesnis išmetamo CO2 kiekis turi tiesioginį ryšį su mažesnėmis vartotojų išlaidomis 
kurui ir mažesniu naftos importu. 

Taigi nuomonės referentė pageidautų, kad Komisija iki 2014 m. persvarstytų išmetamo CO2
kiekiui matuoti taikomą ES reglamentuotą bandymų procedūrą, nustatytą Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo priemonėse. Iki 2012 m. sausio mėn. Komisija turėtų galėti 
atnaujinti ES bandymų ciklą. Tai turėtų įvykti nepriklausomai nuo to, ar iki to laiko bus 
suderinta JT Europos ekonominės komisijos (UNECE) pasauliniu mastu suderinta lengvųjų 
automobilių bandymo procedūra, kadangi Europos vartotojai yra suinteresuoti degalų taupa, 
nepaisydami tarptautinės pažangos. Naujos pasauliniu mastu suderintos procedūros vėliau 
galėtų būti įtrauktos į ES bandymų ciklo sistemą, o atskirų automobilių gamintojų išmetamo 
CO2 kiekio tikslai – pakoreguoti. Galimybė įvertinti ekologines naujoves jų neįtraukiant į 
bandymų ciklą neturėtų būti išlaikyta atnaujinant ES bandymų ciklą 2015 m.
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Vienas iš Komisijos pasiūlymo trūkumų yra tas, kad nenumatoma vizija po 2020 m. Nors gali 
būti neįmanoma numatyti tikslios technologinės pažangos trajektorijos iki 2025 m., pramonei 
būtų naudinga gauti aiškų politinį signalą. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
išmetamo CO2 kiekio tikslai iki 2025 m Toks tikslas suteiktų pramonei daug laiko ir būtų 
persvarstomas siekiant užtikrinti jo įgyvendinamumą socialiniu ir ekonominiu požiūriu 
teisingu būdu. 

JAV jau nustatytas 2025 m. tikslas. Reikalaujama, kad JAV automobilių gamintojai per pusę 
sumažintų vidutinio automobilio, parduoto tarp 2011 ir 2025 m., sunaudojamų degalų kiekį. 
Kadangi ES ir toliau turėtų būti viena iš pirmaujančiųjų pasaulinėse lenktynėse dėl švaresnių 
automobilių, ji turėtų apsispręsti dėl tokio pat ambicingo pažangos tempo. Tikslas sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį 50 proc., palyginti su 2011 m. lygiu, reikštų, kad jis turėtų sumažėti iki 
mažiau kaip 70 g CO2/km. Bendrovės „AEA-Ricardo“ 2012 m. atlikto naujausio tyrimo 
duomenimis, 70 g CO2/km yra tinkamiausias tikslas iki 2025 m. ir jis gali būti pasiektas su tik 
7 proc. itin mažai teršalų į aplinką išmetančių transporto priemonių ir maždaug 20 proc. 
hibridinių transporto priemonių. 

Nustačius 70 g CO2/km tikslą iki 2025 m. būtų užtikrinta, kad būtų toliau investuojama į 
alternatyvios energijos traukinius ir būtų sukurta papildomų augimo galimybių ir su 
moderniomis technologijomis susijusių darbo vietų. McKinsay vertinimu, iki 2030 m. ES bus 
sukurta 110 000 naujų darbo vietų gamybos ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje vien dėl poreikio gaminti daugiau taupiai kurą naudojančių transporto priemonių. 
Komisija pripažino, kad kaip naudos parametrą verčiau naudoti ne transporto priemonės 
masę, o jos ratų apibrėžtą plotą, ir būtų tikslinga pereiti prie transporto priemonės ratų 
apibrėžto jos ploto naudos parametro siekiant 2025 m. tikslo ir leisti gamintojams 2015–
2020 m. laikotarpiu pasirinkti masės arba automobilio ratų apibrėžto jo ploto matą.

Galiausiai, nuomonės pranešėja siūlo iš dalies pakeisti straipsnį dėl ypatingųjų kreditų. 
Ypatingųjų kreditų trūkumas yra tas, kad, nors jie paskatina automobilių gamintojus gaminti 
daugiau itin mažai teršalų į aplinką išmetančių transporto priemonių, jie taip pat suteikia 
galimybę gamintojams parduoti daugiau didesnį taršos rodiklį turinčių automobilių ir tai daro 
neigiamą poveikį siekiamam CO2 kiekio tikslui. Nuomonės referentė vietoj to siūlo nustatyti 
lankstų įpareigojimą, panašų į Kalifornijoje taikomą įpareigojimą mažo anglies dioksido 
kiekio transporto priemonei.  Tai paspartins alternatyvia energija, pavyzdžiui, elektros 
baterijomis ir kuro elementais, varomų traukinių kūrimą ir eksploatavimą ir užtikrins
adekvačias investicijas į itin mažo į aplinką išmetamų teršalų kiekio technologijas. Tai suteiks 
paskatų naujovių pirmeiviams nustatant ne tokius griežtus išmetamo CO2 kiekio tikslus iki 
2025 m. ir kartu užtikrins, kad gamintojai, kurie nuspręs neprisidėti prie ankstyvo itin mažai 
teršalų į aplinką išmetančių transporto priemonių eksploatavimo, papildomai patobulintų savo 
gaminamus automobilius po 2020 m.

Komisija, valstybės narės ir regionų bei vietos valdžios institucijos turėtų siekti nustatyti ir 
skleisti pažangiausią skatinimo naudoti ypač mažai teršalų į aplinką išmetančias transporto 
priemones praktiką, kad didelis pardavimo augimas kai kuriose Europos šalyse atsikartotų 
visose valstybėse narėse.
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) jei tikslai keičiami pernelyg dažnai, 
sukuriamas netikrumas automobilių 
pramonei ir daromas neigiamas poveikis 
jos konkurencingumui pasaulyje;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 95 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojantis naujoviškomis 
technologijomis;

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 95 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojantis naujoviškomis 
technologijomis; Vis dėlto iš Komisijos 
atliktų tyrimų matyti, kad išmetamo CO2
kiekiui matuoti naudojamos bandymų 
procedūros pagal tą reglamentą nepadėjo 
išvengti tokios padėties, kai gamintojai vis 
dažniau naudojasi galimybėmis pasirinkti 
ir užtikrina tariamai mažesnius išmetamo 
CO2 kiekius, kurie nėra susiję su 
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technologiniais patobulinimais ir negali 
būti užtikrinti realiomis važiavimo keliu 
sąlygomis. Taigi Reglamentas (EB) Nr. 
715/2007 turėtų būti skubiai persvarstytas 
siekiant užtikrinti, kad bandymų 
procedūros tinkamai atspindėtų tikrovišką 
automobilių išmetamą CO2 kiekį;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) didelės ir vis didėjančios iškastinio 
kuro ir ypač naftos kainos kelia pavojų 
ekonomikos atsigavimui, energijos 
tiekimo saugumui ir galimybei naudotis 
energija Europoje. Naftos krizės gali 
sukelti didelius ekonomikos nuosmukius, 
mažinti konkurencingumą ir didinti 
nedarbą. Todėl sumažinti mūsų 
priklausomybę nuo naftos, be kita ko, 
didinant naujų lengvųjų transporto 
priemonių ir lengvųjų komercinių 
transporto priemonių efektyvumą ir 
tvarumą, yra prioritetas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti;

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti; 
Komisija, valstybės narės ir regionų bei 
vietos valdžios institucijos turėtų siekti 
nustatyti ir skleisti pažangiausią 
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skatinimo naudoti itin mažai teršalų į 
aplinką išmetančias transporto priemones 
praktiką, kad didelis pardavimo augimas 
kai kuriose Europos šalyse atsikartotų 
visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) pripažįstant neproporcingą poveikį 
smulkiausiems gamintojams, kylantį iš 
savitųjų teršalų išmetimo normų, nustatytų 
atsižvelgiant į transporto priemonės 
naudingumą, laikymosi, didelę 
administracinę naštą, susijusią su nukrypti 
leidžiančių nuostatų taikymo procedūra, ir 
tik nedidelę naudą dėl šių gamintojų 
parduodamų transporto priemonių 
neišmesto į aplinką CO2, gamintojams, 
kurie atsakingi už mažiau nei 1000 naujų 
keleivinių automobilių per metus, 
nebetaikoma savitoji teršalų išmetimo 
norma ir mokestis už viršytą taršos normą;

Pagrindimas

Mažų gamintojų prašymų dėl leidimų nukrypti teikimas vyko labai sudėtingai ir šiam procesui 
reikėjo didelių išteklių, taip pat ir Komisijos išteklių. Komisijos poveikio vertinime nurodoma, 
kad šie gamintojai klimatą paveikia nežymiai. Be to, 500 automobilių riba trukdo šių mažų 
bendrovių ekonominiam vystymuisi, jos būtų labiau finansiškai perspektyvios, jei gamintų iki 
1000 automobilių per metus, ypač ekonomikos krizės sąlygomis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina pateikti 
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kaip šis reglamentas turėtų būti keičiamas
dėl laikotarpio po 2020 m. Tokios 
nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, 
kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų 
kiekį, atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius
klimato kaitos tikslus, ir koks būtų 
poveikis automobiliams skirtų ekonomiškai 
efektyvių CO2 mažinimo technologijų
plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti, Komisija pateiktų 
ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl tikslų 
po 2020 m.;

nurodymus dėl laikotarpio po 2020 m. Tai
turėtų būti daroma nustatant 2025 m. 
tikslą. Tas tikslas turėtų būti pagrįstas 
išmetamų teršalų kiekiu, kurį būtina 
sumažinti laikantis Sąjungos ilgalaikių
klimato kaitos tikslų, ir turėtų paspartinti
automobiliams skirtų lengvųjų 
automobilių išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo ekonomiškai efektyvių 
technologijų plėtrą. Todėl pageidautina, 
kad Komisija pateiktų ataskaitą ir pasiūlytų 
normas, kurios derėtų su ekonomiškai 
efektyviu būdu pasiekti Sąjungos 
ilgalaikius klimato kaitos 2050 m. tikslus 
ir kuriomis būtų užtikrinamas tolesnis 
Europos Sąjungos pirmavimas degalų 
taupymo ir išmetamo CO2 kiekio srityje. 
Ataskaitoje turi būti atsižvelgiama į viso 
lengvųjų transporto priemonių gyvavimo 
ciklo metu (įskaitant gamybą ir gyvavimo 
ciklo pabaigą) išmetamą CO2 kiekį;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pripažįstant, kad gamintojams reikia 
daug laiko moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai ir siekiant 
investuotojams suteikti jiems reikalingą 
tikrumą, labai svarbu nustatyti 2025 m. 
tikslą;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) kadangi tam, kad vartotojai galėtų 
sąmoningai pasirinkti, jiems labai svarbu 
turėti tikslią ir teisingą informaciją apie 
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išmetamą CO2 kiekį ir degalų 
suvartojimą, kurie yra tiesiogiai susiję, 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
šių parametrų prognozavimui. Tačiau 
šiuo metu tikrasis lengvųjų transporto 
priemonių ir lengvųjų komercinių 
transporto priemonių keliuose išmetamas 
teršalų kiekis labai skiriasi nuo dabartinio 
bandymų ciklo metu nustatomų verčių. 
Todėl reikia skubiai sukurti pagerintą 
bandymų ciklą; 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
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 (EB) Nr. 443/2009
reikalaujama, kad Komisija vykdytų 
poveikio vertinimą, siekdama peržiūrėti 
bandymų procedūras, kad jos tinkamai 
parodytų realų automobilių išmetamo CO2
kiekį. Šiuo metu įgyvendinant Sąjungos 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui matuoti 
taikomą reglamentuotą procedūrą 
užfiksuojami mažesni išmetamų teršalų 
kiekiai nei realiai transporto priemonių
kelyje išmetamų teršalų kiekiai. Todėl
2007 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 715/2014 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į 
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų 
keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos prieigos ir jo 
įgyvendinimo priemonėse nurodytos 
matavimo procedūros turi būti skubiai 
pakeistos.

Bandymų procedūrų peržiūra šiuo metu 
atliekama Jungtinių Tautų Europos 
ekonominėje komisijoje rengiant 
pasaulinę lengvųjų transporto priemonių 
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bandymų procedūrą (PLTPBP), tačiau 
dar nėra baigtas. Atsižvelgiant į tai ir 
kadangi esamas bandymų ciklas 
nepakankamai atspindi tikrąjį lengvųjų 
transporto priemonių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių keliuose 
išmetamą teršalų kiekį, labai svarbu 
skubiai sukurti pagerintą bandymų ciklą. 
Siekiant gamintojams suteikti planavimo 
tikrumą, taikoma dabartinė bandymų 
procedūra, kol ji nebus pakeista pasauline 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūra. Pakeitus Reglamento (EB) Nr. 
443/2009 I priede, kuriame nustatomos 
teršalų išmetimo normos 2020 m., kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 
692/2008 XII priedą, nustatytas 
dabartines bandymų procedūras reikėtų 
pataisyti I priede nustatytas ribas, kad 
gamintojams ir įvairių klasių transporto 
priemonėms būtų taikomi panašaus 
griežtumo reikalavimai;

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento

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 

(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 
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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;

ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) yra tinkama įvertinti poreikį 
nebenaudoti išmetamo CO2 kiekio normų 
ir jas pakeisti kuro sunaudojimo 
efektyvumo normomis, kadangi išmetamo 
CO2 kiekio normomis neatsižvelgiama į 
šiuolaikinių vidaus degimo variklių 
išmetamas kenksmingas medžiagas. Todėl 
Komisija raginama pateikti ataskaitą šiuo 
klausimu;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo plotą 
ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ koeficientą 
I priede pateiktose formulėse. Nustatyti šį 
dydį įmanoma ir galimybė jį naudoti buvo 
įvertinta atliekant poveikio vertinimą;
remiantis tuo vertinimu daroma išvada, kad 
2020 m. taikytinoje formulėje naudojamas
„naudos“ parametras turėtų būti masė. 
Tačiau mažesnės sąnaudos ir pranašumai, 
susiję su „naudos“ parametro pakeitimu į
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo 
plotą, turėtų būti nagrinėjami atliekant 
būsimą peržiūrą;

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo plotą 
ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ koeficientą
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede 
pateiktose formulėse. Nustatyti šį dydį 
įmanoma ir galimybė jį naudoti buvo 
įvertinta atliekant poveikio vertinimą. 
Remiantis tuo vertinimu daroma išvada, 
kad 2020 m. taikytinoje formulėje 
naudojamas „naudos“ parametras turėtų 
būti masė, kadangi pakeitus naudingumo 
parametrą nebūtų pasiektas tikslas 
užtikrinti planavimo tikrumą, nes 
gamintojai, remdamiesi tuo, kad esamas 
parametras ir toliau bus taikomas, jai 
pradėjo rengti savo atitikties užtikrinimo 



PE502.182v02-00 12/22 AD\930092LT.doc

LT

planus iki 2020 m. Tačiau atsižvelgiant į 
mažesnes sąnaudas ir pranašumus, 
susijusius su perėjimu prie transporto 
priemonės ratų apibrėžto jos ploto kaip 
naudos parametro, siekiant 2025 m. tikslo 
transporto priemonės ratų apibrėžtas jos 
plotas galėtų būti naudojamas kaip 
naudos parametras ir gamintojams turėtų 
būti suteikta galimybė šį parametrą 
naudoti nuo 2020 m.;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 95 g 
CO2/km, kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones, bei 
panaudojant naujoviškas technologijas“.

„Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 95 g 
CO2/km, kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 III ir
XII priedą, ECE R83-06 ir ECE R101 
kiekvienu atskiru atveju, kaip galioja +.“
___________________
+ OL: įrašyti šio reglamento priėmimo 
datą.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
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 1000 per praėjusius 
kalendorinius metus ES įregistruotų naujų 
keleivinių automobilių“.

Pagrindimas

Mažų gamintojų prašymų dėl leidimų nukrypti teikimas vyko labai sudėtingai ir šiam procesui 
reikėjo didelių išteklių, taip pat ir Komisijos išteklių. Komisijos poveikio vertinime nurodoma, 
kad šie gamintojai klimatą paveikia nežymiai. Be to, 500 automobilių riba trukdo šių mažų 
bendrovių ekonominiam vystymuisi, jos būtų labiau finansiškai perspektyvios, jei gamintų iki 
1000 automobilių per metus, ypač ekonomikos krizės sąlygomis.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
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 
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reglamento tikslais bet kokie Reglamento 
(EB) Nr. 715/2007, Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 ir EEK standartų R 83 ir R 
101, kuriais remiamasi ir kurie įsigalioja 
nuo 2013 m. sausio 1 d., pakeitimai, 
įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.“

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 50 g CO2/km, 2016–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,5
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.

2. Kiekvieno gamintojo išmetimo tikslinio 
rodiklio, gauto iš ypatingųjų kreditų 
skaičiavimo, padidinimas negali viršyti 
2,5 g CO2/km per metus.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 6 straipsnis pakeičiamas taip:
„Siekiant nustatyti, kaip gamintojas 
laikosi 4 straipsnyje nurodytos savo 
savitosios išmetamo CO2 kiekio normos, 
kiekvienai transporto priemonei, kuri 
gali būti varoma ES standartus 
atitinkančiais alternatyviais degalais, 
taikoma savitoji išmetamo CO2 kiekio
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norma iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
sumažinama 5 %, atsižvelgiant į didesnes 
inovacinių degalų technologijų ir teršalų 
mažinimo galimybes naudojant 
biodegalus. Toks sumažinimas taikomas 
tik tada, jei bent 30 % degalinių toje 
valstybėje narėje, kurioje transporto 
priemonė registruota, parduoda šio tipo 
alternatyvius degalus, įskaitant 
biodegalus, atitinkančius taikytinuose 
Sąjungos teisės aktuose nustatytus 
tvarumo kriterijus.“

Pagrindimas

5 proc. CO2 išmetimo sumažinimo priedas turėtų būti taikomas visiems alternatyviems 
degalams, įskaitant bioesterio, o ne tik bioetanolio.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 8 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„4a. Kai, atlikus gamybos atitikties 
patikrinimą, valstybė narė pagal 
Direktyvos 2007/46/EB 12 straipsnio 
3 dalį nustato, kad pagamintos transporto 
priemonės išmetamas CO2 kiekis 
nukrypsta nuo patvirtinto tipo daugiau nei
4 proc., apie šį nukrypimą ji praneša 
Komisijai ir pateikia išsamius duomenis, 
nurodytus šio Reglamento II priede.
Kitais kalendoriniais metais, 
apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, tam transporto priemonės tipui, 
kuriam buvo nustatytas nukrypimas, 
taikomas atitinkamai pakoreguotas 
savitasis išmetamo CO2 kiekis.“
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Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas
2009/443/EC
12 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 12 straipsnis papildomas šia dalimi:
„4a. Komisija kartą per metus Tarybai ir 
Parlamentui pateikia patvirtintų ir 
atmestų naujoviškų technologijų ir 
naujoviškų technologijų paketų 
ataskaitą.“

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
12 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) 12 straipsnis papildomas šia dalimi:
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„4b. Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
užbaigia įgyvendinimo nuostatų dėl šiame 
straipsnyje nurodytų naujoviškų 
technologijų peržiūrą, siekiant 
atitinkamai supaprastinti paraiškų ir 
patvirtinimo procedūras.“

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa išbraukiama. b) 3 dalies pirma pastraipa 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 
nustatytą išmetamo CO2 kiekio 
matavimo tvarką, siekiant taikyti 
peržiūrėtą matavimo tvarką kai tik bus
įmanoma. 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.“

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 13 straipsnio 3 dalyje po 2 pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:
„Siekiant patikrinti, ar pagamintų 
transporto priemonių išmetamas CO2
kiekis atitinka patvirtinto tipo vertes, 
valstybes narės, atsakingos už gamybos 
atitikties patikrinimą, atlieka pagamintų 
transporto priemonių reprezentatyviojo 
ėminio aerodinaminio pasipriešinimo ir 
riedėjimo varžos verčių auditą, įskaitant 
saviriedos bandymus, ir pagal 8 straipsnio 
4a dalį praneša apie bet kokius 
nukrypimus nuo tipo patvirtinimo verčių.“

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 13 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Komisija įvertina galimybę „variklio 
išmetalų“ požiūrį, pagal kurį 
atsižvelgiama tik į teršalų išmetimą, 
susijusį su degalų gamyba ir naudojimu, 
pakeisti „gyvavimo ciklo“ požiūriu, kuris 
apima išmetamus teršalus visais 
transporto priemonės gyvavimo ciklo 
etapais nuo žaliavų gamybos iki gyvavimo 
ciklo pabaigos utilizavimo ar perdirbimo.“

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
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 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
užbaigia savitųjų teršalų išmetimo normų, 
būdų tikslui pasiekti ir kitų šio reglamento
aspektų peržiūrą, kad nustatytų naujiems 
keleiviniams automobiliams 2025 m. ir 
vėliau taikytinas CO2 išmetimo normas.
Tokios normos turi derėti su ekonomiškai 
efektyviu būdu pasiekti Sąjungos 
ilgalaikius klimato kaitos 2050 m. tikslus.
Komisija vertina: 
a) remdamasi poveikio vertinimu ir 
ekonominiu pagrįstumu, būdus 
ilgalaikiam 2025 m. tikslui pasiekti; 
b) to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi tos peržiūros rezultatais ir 
poveikio vertinimu, kuris apima bendrąjį 
poveikio automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą prireikus pateikia pasiūlymą iš 
dalies keisti šį reglamentą konkurencijos 
požiūriu kuo neutralesniu būdu, kuris 
būtų socialiai teisingas ir tvarus.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
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) 

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

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.

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme suteikiama tik Europos Parlamento ir valstybių narių ex-post 
kontrolės galimybė. Kadangi valstybės narės yra atsakingos už Sąjungos teisės įgyvendinimą, 
o Komisijai suteiktas vykdomasis vaidmuo, būtina sudaryti vienodas įgyvendinimo sąlygas. 
Pramonės požiūriu, valstybės narės vykdo Komisijos priežiūrą. Todėl turėtų būti taikoma 
atitinkama komiteto procedūra.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 8 straipsnio 9 dalies 
antroje pastraipoje, 11 straipsnio 8 dalyje,
13 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje ir 
13 straipsnio 7 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]
neapibrėžtam laikotarpiui.

2. Įgaliojimai priimti 8 straipsnio 9 dalies 
antroje pastraipoje, 11 straipsnio 8 dalyje ir
13 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šio reglamento įsigaliojimo data].
Komisija pateikia ataskaitą dėl įgaliojimų 
suteikimo vėliausiai likus devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
pratęsimo vėliausiai likus trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
I priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a × 
(M – M0)

Siekiant nustatyti parko vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį turėtų būti taikoma 
viena iš šių formulių:

Čia: i) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a 
× (M – M0)

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)

Čia:

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)

a = 0,0333. M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje
a = 0,0333.

ii) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a 
× (F – F0)
Čia:
F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)
F0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 13 
straipsnio 2 dalyje
b = 60 proc. ribinės vertės kreivės 
nuolydis.
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