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Pakeitimas 178
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia pasiūlymą dėl vidutinių 
Sąjungoje įregistruotų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio normų, kurios 
turėtų būti pasiektos 2020 m., remdamasi 
atnaujinto poveikio vertinimu, kuriame 
visų pirma turėtų būti ištirtas poveikis 
automobilių pramonei ir susijusioms 
pramonės šakoms. Šis reglamentas iš 
dalies pakeičiamas taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.
Į bendrąjį pasiūlymą taip pat įtraukiama:
– išmetamo CO2 kiekio matavimo 
procedūros pagal Reglamento (EB) 
Nr. 443/2009 13 straipsnio 3 dalį 
persvarstymas;
– galimas M2 ir N2 kategorijų, apibrėžtų 
Direktyvos 2007/46/EB II priede: t. y. 
transporto priemonių, kurių etaloninė 
masė ne didesnė kaip 2 610 kg, ir 
transporto priemonių, kurių tipo 
patvirtinimas pratęstas remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
2 straipsnio 2 dalimi, įtraukimas.
– nustatytų tikslų įgyvendinimo aspektai, 
įskaitant galimą naudingumo kriterijaus, 
nuobaudų už viršytą išmetamą teršalų 
kiekį, naujoviškų technologijų, smulkiems 
gamintojams nukrypti leidžiančių 
nuostatų ir I bei II priedų peržiūrą.

Or. fr
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Pakeitimas 179
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2016 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui taip iš dalies pakeisti, 
kad jame nurodytas M0 skaičius būtų 
suderintas su naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių masės per 
praėjusius trejus kalendorinius metus 
vidurkiu.

Išbraukta.

Tos priemonės pirmą kartą įsigalioja 2016 
m. sausio 1 d., o paskui kas trejus metus.
Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Pakeitimas 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2016 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui taip iš dalies pakeisti, 
kad jame nurodytas M0 skaičius būtų 
suderintas su naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių masės per 
praėjusius trejus kalendorinius metus 
vidurkiu.

Išbraukta.

Tos priemonės pirmą kartą įsigalioja 2016 
m. sausio 1 d., o paskui kas trejus metus.
Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Pakeitimas 181
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2016 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui taip iš dalies pakeisti, 
kad jame nurodytas M0 skaičius būtų 
suderintas su naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių masės per praėjusius 
trejus kalendorinius metus vidurkiu.

2. Ne vėliau kaip 2016 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui taip iš dalies pakeisti, 
kad jame nurodytas M0 skaičius būtų 
suderintas su naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių masės per praėjusius 
trejus kalendorinius metus vidurkiu.

Tos priemonės pirmą kartą įsigalioja 2016 
m. sausio 1 d., o paskui kas trejus metus.

Tos priemonės pirmą kartą įsigalioja
2018 m. sausio 1 d., o paskui kas trejus 
metus.

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. fr

Pakeitimas 182
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. 
Komisija baigia persvarstyti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo 
normas ir 10 straipsnyje nurodytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad:

Išbraukta.

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir
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– nustatytų to tikslo įgyvendinimo 
aspektus, įskaitant mokestį už viršytą 
taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus
– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.
– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II 
priede, transporto priemonės, kurių 
etaloninė masė yra ne didesnė kaip 2 610 
kg, ir transporto priemonės, kurių tipo 
patvirtinimas pratęstas remiantis 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 
straipsnio dalimi.
Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. fr

Pakeitimas 183
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. 
Komisija baigia persvarstyti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo
normas ir 10 straipsnyje nurodytas
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad:

4. Ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d. 
Komisija įvertina I priede pateiktų 
savitųjų teršalų išmetimo normų ir 
10 straipsnyje nurodytų nukrypti
leidžiančių nuostatų įgyvendinimą, kad:

Or. en
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Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti suteikta investicijų garantija siekiant 2020 m. tikslo.

Pakeitimas 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– modalumai, kaip pradedant 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 160 g CO2/km; ir

Or. en

Pakeitimas 185
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– modalumai, kaip pradedant 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 160 g CO2/km; ir

Or. en
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Pakeitimas 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– modalumai, kaip pradedant 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 160 g CO2/km; ir

Or. en

Pagrindimas

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Pakeitimas 187
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– modalumai, kaip pradedant 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 160 g CO2/km; ir
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir 
pagaminimo ciklas ilgesnis, todėl didesnės ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimo išlaidos; 
vadinasi, praktiškai neįmanoma pasiekti taikytinos 135 g/km normos per siūlomą laikotarpį, o 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR. Komitologijos procedūra netinkama 
siekiant išplėsti reglamento taikymo sritį N2 ir M2 tipo transporto priemonėms, kadangi jos 
artimesnės sunkiosioms transporto priemonėms.

Pakeitimas 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– modalumai, kaip pradedant 2025 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 135 g CO2/km; ir

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma pasiekti siūlomos 135 g/km normos iki 2020 m., todėl netinka remtis 
šiuo skaičiumi atliekant poveikio vertinimą. Reikia atlikti išsamų poveikio vertinimą prieš 
nustatant bet kokias ilgalaikes normas ir terminus.

Pakeitimas 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta,

– modalumai, kaip pradedant 2025 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
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kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 135 g CO2/km, ir

pasiekti ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km; ir

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas ilgalaikis tikslas nerealus. Būtina atlikti išsamų poveikio vertinimą prieš nustatant 
bet kokias ilgalaikes normas ir terminus.

Galimas reglamento taikymo srities praplėtimas įtraukiant N2 ir M2 kategorijų transporto 
priemones yra esminis reglamento pakeitimas. N2 ir M2 kategorijų transporto priemonės yra 
daug panašesnės į sunkiąsias transporto priemones, netgi jei tų transporto priemonių, kurių 
etaloninė masė yra mažesnė nei 2610 kg, bendroji masė siekia iki 5–6 t. Išplėtus reglamento 
taikymo sritį šių kategorijų transporto priemonėms joms būtų padarytas didelis poveikis, todėl 
tai turėtų būti svarstoma kaip ilgalaikis tikslas.

Pakeitimas 190
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Prieš galutinai nustatant pataisytą 150 g CO2/km normą, reikia pagal 12 straipsnio 4 dalies 
nuostatas persvarstyti, ar ją įmanoma įgyvendinti. Kadangi galbūt bus nustatyta kita norma, 
su tuo susiję pakeitimai negali būti jau dabar apibrėžti kaip neesminiai. Tam reikalinga 
teisėkūros procedūra, pagal kurią Komisija turi pateikti atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
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Pakeitimas 191
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– modalumai, kaip iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 125 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti suteikta investicijų garantija siekiant 2020 m. tikslo.

Pakeitimas 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– modalumai, kaip iki 2020 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 125 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Lyginant su dabartinėmis normomis, 125 g CO2/kg norma 2020 m. reikštų išmetamo CO2 
kiekio sumažinimą 38 proc. Tai labiau atitiktų automobilių išmetamų dujų kiekio sumažinimo 
tikslus, t. y. sumažinti išmetamo CO2 kiekį 40 proc. 2020 m. Remiantis Komisijos poveikio 
vertinimu, techniškai įmanoma pasiekti 125 g CO2/kg normą, todėl siunčiamas rimtas 
signalas gamintojams atnaujinti savo autofurgonų parką.
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Pakeitimas 193
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 194
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2023 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 140 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą ir užtikrinti, kad būtų nustatyti įgyvendinami tikslai per tinkamą 
laikotarpį.
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Pakeitimas 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 120 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

125 g/km tikslas iki 2020 m. yra būtinas siekiant remti MVĮ. Tai leistų sutaupyti daugiau 
degalų transporto priemonių naudotojams, ir sąnaudos degalams sumažėtų maždaug 2 100 
EUR net ir turint mintyje tai, kad numatomas gana didelis kainų augimas. Remiantis poveikio 
vertinimu, vartotojai iš to turės naudos, nebus neigiamo poveikio užimtumui ir nebus 
pastebimo transporto priemonių pardavimų sumažėjimo.

Pakeitimas 196
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 130 g CO2/km, ir

Or. da
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Pakeitimas 197
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 130 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Šis teisės aktas naudingas visuomenei, nes jį taikant taupomi degalai. Daugelis valstybių 
narių dėl finansų krizės neseniai padidino degalų mokesčius, o kai kurios rengiasi tai daryti. 
Būtina turėti prasmingą ilgalaikį tikslą norint pasiekti klimato srities įsipareigojimus, t. y. iki 
2050 m. sumažinti išmetamo CO2 kiekį 80–95 proc. Tai taip pat atitinka Komisijos Energijos 
naudojimo efektyvumo veiksmų planą, nes taikant šį teisės aktą bus veiksmingiau naudojama 
energija transporto sektoriuje.

Pakeitimas 198
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 160 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad jų sukūrimo ir pagaminimo ciklas ilgesnis, nerealu pasiekti 135 g 
CO2/km normą per numatytą laikotarpį. 160 g CO2/km norma yra ambicingas, tačiau 
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įgyvendinamas tikslas.

Pakeitimas 199
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2020 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 160 g CO2/km, ir

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad jų sukūrimo ir pagaminimo ciklas ilgesnis, nerealu pasiekti 135 g 
CO2/km normą per numatytą laikotarpį. 160 g CO2/km norma yra ambicingas, tačiau 
įgyvendinamas tikslas.

Pakeitimas 200
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus

Remdamasi šiuo įvertinimu ir jo poveikio 
vertinimu, įskaitant bendrąjį poveikio visai 
automobilių pramonei ir susijusioms 
pramonės šakoms vertinimą, Komisija

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti suteikta investicijų garantija siekiant 2020 m. tikslo.
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Pakeitimas 201
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.

– priima išsamias šio reglamento 
reikalavimų įgyvendinimo taisykles, kad 
jis būtų kuo neutralesnis konkurencijos 
atžvilgiu, socialiai teisingas ir palankus 
aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti suteikta investicijų garantija siekiant 2020 m. tikslo.

Pakeitimas 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį būtų galima įtraukti, kaip 
ilgalaikį tikslą, M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en
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Pakeitimas 203
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį būtų galima įtraukti, kaip 
ilgalaikį tikslą, M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pakeitimas 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį būtų galima įtraukti, kaip 
ilgalaikį tikslą, M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pagrindimas

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
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target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Pakeitimas 205
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį būtų galima įtraukti, kaip 
ilgalaikį tikslą, M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir 
pagaminimo ciklas ilgesnis, todėl didesnės ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimo išlaidos; 
vadinasi, praktiškai neįmanoma pasiekti taikytinos 135 g/km normos per siūlomą laikotarpį, o 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR. Komitologijos procedūra netinkama 
siekiant išplėsti reglamento taikymo sritį N2 ir M2 tipo transporto priemonėms, kadangi jos 
artimesnės sunkiosioms transporto priemonėms.
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Pakeitimas 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį būtų galima įtraukti, kaip 
ilgalaikį tikslą, M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma pasiekti siūlomos 135 g/km normos iki 2020 m., todėl netinka remtis 
šiuo skaičiumi atliekant poveikio vertinimą. Reikia atlikti išsamų poveikio vertinimą prieš 
nustatant bet kokias ilgalaikes normas ir terminus.

Pakeitimas 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– nustato būdus, kaip į šio reglamento 
taikymo sritį būtų galima įtraukti, kaip 
ilgalaikį tikslą, M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemones, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto
priemones, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas ilgalaikis tikslas nerealus. Būtina atlikti išsamų poveikio vertinimą prieš nustatant 
bet kokias ilgalaikes normas ir terminus.

Galimas reglamento taikymo srities praplėtimas įtraukiant N2 ir M2 kategorijų transporto 
priemones yra esminis reglamento pakeitimas. N2 ir M2 kategorijų transporto priemonės yra 
daug panašesnės į sunkiąsias transporto priemones, netgi jei tų transporto priemonių, kurių 
etaloninė masė yra mažesnė nei 2 610 kg, bendroji masė siekia iki 5–6 t. Išplėtus reglamento 
taikymo sritį šių kategorijų transporto priemonėms joms būtų padarytas didelis poveikis, todėl 
tai turėtų būti svarstoma kaip ilgalaikis tikslas.

Pakeitimas 208
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– pateikia pasiūlymą, kad į šio reglamento 
taikymo sritį būtų įtrauktos M2 ir N2 
kategorijų, apibrėžtų Direktyvos 
2007/46/EB II priede, transporto 
priemonės, kurių etaloninė masė yra ne 
didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. de

Pagrindimas

Prieš galutinai nustatant pataisytą 150 g CO2/km normą, reikia pagal 12 straipsnio 4 dalies 
nuostatas persvarstyti, ar ją įmanoma įgyvendinti. Kadangi galbūt bus nustatyta kita norma, 
su tuo susiję pakeitimai negali būti jau dabar apibrėžti kaip neesminiai. Tam reikalinga 
teisėkūros procedūra, pagal kurią Komisija turi pateikti atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.



PE441.272v01-00 22/47 AM\816196LT.doc

LT

Pakeitimas 209
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Patvirtina, kad į šio reglamento taikymo 
sritį įtraukiamos M2 ir N2 kategorijų, 
apibrėžtų Direktyvos 2007/46/EB II priede, 
transporto priemonės, kurių etaloninė masė 
yra ne didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

– pateikia pasiūlymą, kad į šio reglamento 
taikymo sritį būtų įtrauktos M2 ir N2 
kategorijų, apibrėžtų Direktyvos 
2007/46/EB II priede, transporto 
priemonės, kurių etaloninė masė yra ne 
didesnė kaip 2 610 kg, ir transporto 
priemonės, kurių tipo patvirtinimas 
pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 2 straipsnio dalimi.

Or. en

Pakeitimas 210
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Prieš galutinai nustatant pataisytą 150 g CO2/km normą, reikia pagal 12 straipsnio 4 dalies 
nuostatas persvarstyti, ar ją įmanoma įgyvendinti. Kadangi galbūt bus nustatyta kita norma, 
su tuo susiję pakeitimai negali būti jau dabar apibrėžti kaip neesminiai. Tam reikalinga 
teisėkūros procedūra, pagal kurią Komisija turi pateikti atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
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Pakeitimas 211
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 213
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 

Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti
esmines šio reglamento nuostatas.
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tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. However, given the higher cost of reducing CO2 in light 
commercial vehicles compared to passenger cars and the longer development and production 
cycles needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. 
Such a target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Pakeitimas 215
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 

Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti
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nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir 
pagaminimo ciklas ilgesnis, todėl didesnės ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimo išlaidos; 
vadinasi, praktiškai neįmanoma pasiekti taikytinos 135 g/km normos per siūlomą laikotarpį, o 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR. Komitologijos procedūra netinkama 
siekiant išplėsti reglamento taikymo sritį N2 ir M2 tipo transporto priemonėms, kadangi jos 
artimesnės sunkiosioms transporto priemonėms.

Pakeitimas 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma pasiekti siūlomos 135 g/km normos iki 2020 m., todėl netinka remtis 
šiuo skaičiumi atliekant poveikio vertinimą. Reikia atlikti išsamų poveikio vertinimą prieš 
nustatant bet kokias ilgalaikes normas ir terminus.
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Pakeitimas 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas ilgalaikis tikslas nerealus. Būtina atlikti išsamų poveikio vertinimą prieš nustatant 
bet kokias ilgalaikes normas ir terminus.

Galimas reglamento taikymo srities praplėtimas įtraukiant N2 ir M2 kategorijų transporto 
priemones yra esminis reglamento pakeitimas. N2 ir M2 kategorijų transporto priemonės yra 
daug panašesnės į sunkiąsias transporto priemones, netgi jei tų transporto priemonių, kurių 
etaloninė masė yra mažesnė nei 2610 kg, bendroji masė siekia iki 5–6 t. Išplėtus reglamento 
taikymo sritį šių kategorijų transporto priemonėms joms būtų padarytas didelis poveikis, todėl 
tai turėtų būti svarstoma kaip ilgalaikis tikslas.

Pakeitimas 218
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą tik 
tuomet, jei ši procedūra suderinama su 
pakeistomis sutartimis.

Or. en
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Pagrindimas

Gamintojams turėtų būti suteikta investicijų garantija siekiant 2020 m. tikslo.

Pakeitimas 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. 
Komisija baigia peržiūrėti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo 
normas ir 10 straipsnyje nurodytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad būtų 
galima nustatyti:
– modalumus, kaip pradedant 2025 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km; 
taip pat
– to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus
– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.
Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
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vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Pakeitimas 220
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. 
Komisija baigia peržiūrėti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo 
normas ir 10 straipsnyje nurodytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad būtų 
galima nustatyti:
– modalumus, kaip pradedant 2025 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km; 
taip pat
– to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus
– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.
Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant pažangos aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Lengvųjų komercinių transporto priemonių sukūrimo ir 
pagaminimo ciklas ilgesnis, todėl didesnės ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimo išlaidos; 
vadinasi, praktiškai neįmanoma pasiekti taikytinos 135 g/km normos per siūlomą laikotarpį, o 
mažmeninė kaina padidėtų daugiau kaip 5 000 EUR. Jei būtų pasiekta 160 g/km norma (žr. 
Aplinkos GD poveikio vertinimą), mažmeninė kaina padidėtų 3 800 EUR už transporto 
priemonę.

Pakeitimas 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. 
Komisija baigia peržiūrėti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo 
normas ir 10 straipsnyje nurodytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad būtų 
galima nustatyti:
– modalumus, kaip pradedant 2025 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km; 
taip pat
– to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus
– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.
Europos Komisija pateikia pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tų 
priemonių, kurios skirtos iš dalies pakeisti 
esmines šio reglamento nuostatas.
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Or. en

Pakeitimas 222
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. 
Komisija baigia peržiūrėti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo 
normas ir 10 straipsnyje nurodytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad būtų 
galima nustatyti:
– modalumus, kaip pradedant 2025 m. 
ekonomiškai efektyviai būtų galima 
pasiekti ilgalaikį tikslą – 145 g CO2/km; 
taip pat
– to tikslo įgyvendinimo aspektus, 
įskaitant mokestį už viršytą taršos normą.
Remdamasi šio persvarstymo rezultatais ir 
poveikio vertinimu, įskaitant bendrąjį 
poveikio visai automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija prireikus
– pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą taip, kad jis būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos atžvilgiu, 
socialiai teisingas ir palankus aplinkai.

Or. en
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Pakeitimas 223
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija ne vėliau kaip 2014 m., 
atlikusi poveikio vertinimą, paskelbia 
ataskaitą apie galimybes gauti duomenis 
apie padangos lietimosi su kelio danga 
paviršiaus plotą ir naudingąją apkrovą ir 
šių dydžių taikymą kaip naudingumo 
parametrą savitosioms teršalų išmetimo 
normoms nustatyti ir, reikiamais atvejais, 
pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai iš dalies pakeisti I priedą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 224
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Priimamos priemonės, skirtos atlikti 
būtinus I priede pateiktų formulių 
taisymus, kad jos atspindėtų visus 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui matuoti 
taikomos reglamentuotos bandymų 
procedūros pokyčius.

Išbraukta.

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. fr
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Pakeitimas 225
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. inicijuoja 
procedūrą pavyzdinėms sukomplektuotų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio
vertėms ir masei nustatyti, siekiant 
stebėsenos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamo sprendimo pateikimą prieš priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto. Komisijos pasiūlyme nustatyta, kad nuo 2014 m. turės būti tikrinama, kaip 
laikomasi su CO2 susijusių nustatytų reikalavimų. Sukomplektuotos transporto priemonės 
sudaro apytiksliai 15–16 proc. lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkos. Kadangi jos 
sudaro didelę rinkos dalį, o poveikis originalios įrangos gamintojų sričiai nėra žinomas, 
reikia kiek galima greičiau apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio ir masės nustatymo procedūrą.
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Pakeitimas 227
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. inicijuoja 
procedūrą pavyzdinėms sukomplektuotų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio
vertėms ir masei nustatyti, siekiant 
stebėsenos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamo sprendimo pateikimą prieš priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto. Komisijos pasiūlyme nustatyta, kad nuo 2014 m. turės būti tikrinama, kaip 
laikomasi su CO2 susijusių nustatytų reikalavimų. Sukomplektuotos transporto priemonės 
sudaro apytiksliai 15–16 proc. lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkos. Kadangi jos 
sudaro didelę rinkos dalį, o poveikis originalios įrangos gamintojų sričiai nėra žinomas, 
reikia kiek galima greičiau apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio ir masės nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 228
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. inicijuoja
procedūrą pavyzdinėms sukomplektuotų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio
vertėms ir masei nustatyti, siekiant 
stebėsenos tikslų.
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Or. en

Pakeitimas 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. inicijuoja 
procedūrą pavyzdinėms sukomplektuotų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio
vertėms ir masei nustatyti, siekiant 
stebėsenos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už tinkamo sprendimo pateikimą prieš priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto. Komisijos pasiūlyme nustatyta, kad nuo 2014 m. turės būti tikrinama, kaip 
laikomasi su CO2 susijusių nustatytų reikalavimų. Sukomplektuotos transporto priemonės 
sudaro apytiksliai 15–16 proc. lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkos. Kadangi jos 
sudaro didelę rinkos dalį, o poveikis originalios įrangos gamintojų sričiai nėra žinomas, 
reikia kiek galima greičiau apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekio ir masės nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. inicijuoja 
procedūrą pavyzdinėms sukomplektuotų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio
vertėms ir masei nustatyti, siekiant 
stebėsenos tikslų.
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pasiūlymą iš dalies pakeisti II priedą.

Or. en

Pakeitimas 231
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. inicijuoja 
procedūrą pavyzdinėms sukomplektuotų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio
vertėms ir masei nustatyti, siekiant 
stebėsenos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 232
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl
sukomplektuotų transporto priemonių 
savitojo išmetamo CO2 kiekio nustatymo
metodo.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas sukomplektuotų transporto priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodas jau Komisijos darbo dokumente buvo įvertintas kaip netinkamas ir buvo 
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siūloma parengti alternatyvią metodiką. Kadangi jos sudaro didelę rinkos dalį, kiek galima 
greičiau reikia apibrėžti tinkamą sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio 
ir masės nustatymo procedūrą.

Pakeitimas 233
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2011 m. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl
sukomplektuotų transporto priemonių 
savitojo išmetamo CO2 kiekio nustatymo
procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Darbo dokumente Komisija jau pažymėjo, kad šiame pasiūlyme dėl reglamento nurodytas 
metodas yra netinkamas siekiant nustatyti savitąjį sukomplektuotos transporto priemonės 
išmetamo CO2 kiekį, todėl ji turėtų kiek galima greičiau pateikti peržiūros procedūrą.

Pakeitimas 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės orientacinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuojamas 
gramais kilometrui, pagal šias formules:

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės savitasis išmetamo 
CO2 kiekis apskaičiuojamas gramais 
kilometrui pagal šias formules:

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

savitasis išmetamo CO2 kiekis = 175 + a ×
(M – M0)



AM\816196LT.doc 37/47 PE441.272v01-00

LT

čia: čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) nuo 2018 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis = 175 + a × (M – M0)
čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;
a = 0,093

Or. en

Pagrindimas

Komisijos konsultantas pažymėjo, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių masės 
padidėjimo tikimybė yra žymiai mažesnė negu keleivinių transporto priemonių, kadangi 
padidėjus vidutinei masei labai padidėja išlaidos tikslui pasiekti.

Be to, nuo 2018 m., o paskui kas trejus metus pradėjus taikyti masės korekciją, reikės dažnai 
koreguoti tikslus, o tai nesuderinama su gamintojams reikalingu įdiegimo laikotarpiu. Todėl 
nereikia atsižvelgti į savosios masės padidėjimą.

Pakeitimas 235
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės orientacinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuojamas 
gramais kilometrui, pagal šias formules:

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės savitasis išmetamo 
CO2 kiekis apskaičiuojamas gramais 
kilometrui pagal šias formules:

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis savitasis išmetamo CO2 kiekis = 175 + a ×
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= 175 + a × (M – M0) (M – M0)
čia: čia:

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) nuo 2018 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis = 175 + a × (M – M0)
čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;
a = 0,093

Or. en

Pagrindimas

Komisijos konsultantas pažymėjo, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių masės 
padidėjimo tikimybė yra žymiai mažesnė negu keleivinių transporto priemonių, kadangi 
padidėjus vidutinei masei labai padidėja išlaidos tikslui pasiekti.

Be to, nuo 2018 m., o paskui kas trejus metus pradėjus taikyti masės korekciją, reikės dažnai 
koreguoti tikslus, o tai nesuderinama su gamintojams reikalingu įdiegimo laikotarpiu. Todėl 
nereikia atsižvelgti į savosios masės padidėjimą.

Pakeitimas 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės orientacinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuojamas 
gramais kilometrui, pagal šias formules:

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės savitasis išmetamo 
CO2 kiekis apskaičiuojamas gramais 
kilometrui pagal šias formules:

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.:
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orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

savitasis išmetamo CO2 kiekis = 175 + a ×
(M – M0)

čia: čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) nuo 2018 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis = 175 + a × (M – M0)
čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;
a = 0,093

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo termino ir laipsninio taikymo laikotarpio pakeitimas suderinant su 175 g/km 
tikslu pagal 4 straipsnio pakeitimą.

Siūlomą nustatyti ilgalaikę 135 g/km 2020 m. normą nerealu įgyvendinti per numatytą 
laikotarpį. Prieš nustatant bet kokį ilgalaikį tikslą ir datą, reikia atlikti išsamų poveikio 
vertinimą. Žr. 1 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 237
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės orientacinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuojamas 
gramais kilometrui, pagal šias formules:

1. Kiekvienos lengvosios komercinės 
transporto priemonės orientacinis savitasis 
išmetamo CO2 kiekis apskaičiuojamas 
gramais kilometrui pagal šias formules:

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.: (a) nuo 2014 m. iki 2017 m.:
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orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 165 + a × (M – M0)

čia: čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
(b) nuo 2018 m.: (b) nuo 2018 m.:

orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 165 + a × (M – M0)

čia: čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;

M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;

a = 0,093 a = 0,093

(c) nuo 2020 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis = 125 + a × (M – M0)
čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;
a = pagal 12 straipsnio 4 dalį nustatyta 
vertė;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti investicijų saugumą turėtų būti teisinis tikrumas dėl 2020 m. ilgalaikio 
tikslo.
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Pakeitimas 238
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.: (a) nuo 2015 m.:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atitinkamų straipsnių teksto suderinamumo.

Pakeitimas 239
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nuo 2018 m.: Išbraukta.
orientacinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis = 175 + a × (M – M0)
čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;
a = 0,093

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą.
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Pakeitimas 240
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą.
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Pakeitimas 242
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka šiuos duomenis apie 
kiekvieną jos teritorijoje įregistruotą naują 
lengvąją komercinę transporto priemonę:

Or. en

Pakeitimas 243
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą.
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Pakeitimas 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas 245
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2011 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

3. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė, taikydama B dalyje 
aprašytus metodus, apie kiekvieną 
gamintoją nustato:

Or. en
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Pakeitimas 246
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį; (ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį ir 
sumažinto išmetamų teršalų kiekio dalį 
naudojant naujoviškas technologijas 
pagal 11 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį; (ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį ir 
sumažinto išmetamų teršalų kiekio dalį 
naudojant naujoviškas technologijas 
pagal 11 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą.
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Pakeitimas 248
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį; (ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį ir 
sumažinto išmetamų teršalų kiekio dalį 
naudojant naujoviškas technologijas 
pagal 11 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 249
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį; (ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį ir 
sumažinto išmetamų teršalų kiekio dalį 
naudojant naujoviškas technologijas 
pagal 11 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą.

Pakeitimas 250
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Savitasis sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamų teršalų kiekis

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo.


