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Pakeitimas 32
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 
dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos
192 straipsnio 1 dalį,

Or. en

Pagrindimas

Techninė pataisa, nes reglamentas pasiūlytas prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai.

Pakeitimas 33
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sektoriaus, nedalyvaujančio 
prekybos taršos leidimais sistemoje, 
išmetamų teršalų kiekį taip pat reikia 
sumažinti 10 proc., nes remiantis 
paskutiniais Europos aplinkos agentūros 
duomenimis transporto išmetamų teršalų 
kiekis toliau didėja, todėl kituose 
sektoriuose pasiektas teršalų kiekio 
sumažinimas pavirsta niekais.

Or. en

Pagrindimas

EAA neseniai paskelbė TERM ataskaitą, iš kurios matyti, kad transporto išmetamų teršalų 
kiekis toliau didėja, ir dėl to kyla problemų siekiant ES klimato tikslų.
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Pakeitimas 34
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Komisija baigė tvariosios plėtros 
strategijos peržiūrą, pagrindinį dėmesį 
skirdama  neatidėliotinoms tvarios plėtros 
problemoms, kaip antai transportas, 
klimato kaita, visuomenės sveikata ir 
energijos taupymas. Šios problemos 
susijusios viena su kita ir galėtų būti 
sprendžiamos taikant energijos 
veiksmingumo priemones transporto 
sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pateikti nuorodą į pagrindines Europos Sąjungos strategijas – konstatuojamosiose 
dalyse dar nėra minima Tvariosios plėtros strategija, o tai yra svarbus strateginis 
dokumentas.

Pakeitimas 35
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kadangi kelių eismo augimas ir dėl 
to didėjantis pavojus bei nelaimės visoms 
valstybėms narėms kelia rimtų kelių 
saugumo ir aplinkosaugos problemų.

Or. en

Pagrindimas

Naujojoje Europos aplinkos agentūros TERM ataskaitoje pabrėžiama, kad kelių transportas 
tebėra viena iš didžiausių aplinkos apsaugos problemų Europoje. Taip pat reikėtų pabrėžti 
kelių transporto saugumo aspektą.
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Pakeitimas 36
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kadangi kelių eismo augimas ir dėl 
to didėjantis pavojus bei nelaimės visoms 
valstybėms narėms kelia rimtų kelių 
saugumo ir aplinkosaugos problemų.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų plačiau apibrėžti bendrą didėjančio kelių transporto poveikį. Kelių transportas daro 
įvairaus pobūdžio neigiamą poveikį visuomenei, įskaitant avarijas ir kitas išlaidas sveikatai, 
kurių priežastis – oro tarša ir triukšmas, taip pat jis daro neigiamą įtaką klimatui, nes 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, o susidarančios transporto spūstys taip pat 
neigiamai veikia aplinką.

Pakeitimas 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šiuose komunikatuose pasiūlyta 
Bendrijos tikslo – t. y. kad iki 2012 m. 
nauji Bendrijoje registruojami keleiviniai 
automobiliai vidutiniškai išmestų 
120 g CO2/km – siekti integruotai: 
nustatyti, kad visuose naujuose 
automobiliuose 130 g CO2/km norma būtų 
tobulinant transporto priemonės variklio 
technologiją, o dar 10 g CO2/km arba jo 
ekvivalentu, jeigu tai būtina dėl techninių 
priežasčių, išmetimas būtų sumažintas 
taikant kitas technologijos naujoves, 
įskaitant lengvųjų komercinių transporto 
priemonių degalų naudojimo efektyvumo 

(5) Šiuose komunikatuose pasiūlyta 
Bendrijos tikslo – t. y. kad iki 2012 m. 
nauji Bendrijoje registruojami keleiviniai 
automobiliai vidutiniškai išmestų 
120 g CO2/km – siekti integruotai: 
nustatyti, kad visuose naujuose 
automobiliuose 130 g CO2/km norma būtų 
tobulinant transporto priemonės variklio 
technologiją, o dar 10 g CO2/km arba jo 
ekvivalentu, jeigu tai būtina dėl techninių 
priežasčių, išmetimas būtų sumažintas 
taikant kitas technologijos naujoves, 
įskaitant degalų naudojimo efektyvumo 
didinimą, diegiant šias naujoves kitų tipų 
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didinimą. transporto priemonėse, įskaitant 
lengvąsias ir sunkiąsias komercines 
transporto priemones ir autobusus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta EP ir ET Reglamento 661/2009 16 konstatuojamojoje dalyje dėl bendrosios 
variklių transporto priemonių saugos, Europos Komisija turėtų įvertinti galimybę išplėsti 
reikalavimą privaloma tvarka įdiegti kai kurias esamas pažangias technologijas kitų 
kategorijų transporto priemonėse, taip pat įskaitant lengvąsias ir sunkiąsias komercines 
transporto priemones ir autobusus.

Pakeitimas 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Reklamuojant transporto priemones, 
kurias reglamentuoja šie teisės aktai, ir 
pateikiant informaciją apie jų technines 
charakteristikas, energijos sunaudojimą 
arba kainą, galutiniams vartotojams taip 
pat reikia pateikti būtiną transporto 
priemonės energinio naudingumo 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad vartotojai, ypač MVĮ, gautų energinio naudingumo informaciją apie lengvąją 
komercinę transporto priemonę, kurią jie ketina įsigyti. Ši formuluotė grindžiama peržiūrėtos 
Energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvos tekstu pridedant technines charakteristikas, 
kurios dažnai naudojamos lengvųjų komercinių transporto priemonių reklamoje.
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Pakeitimas 39
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pripažįstama, kad ankstyvųjų labai 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų kartų moksliniai 
tyrimai bei plėtra ir pirmųjų modelių, 
kurie turėtų būti pateikti rinkai priėmus šį 
reglamentą, gamyba reikalauja labai 
didelių sąnaudų, todėl šiuo reglamentu 
siekiama laikinai, pirminiuose 
komercializacijos etapuose, paskatinti ir 
paspartinti itin mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų diegimą 
Bendrijos rinkoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei. 
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 

13. Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei. 
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
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reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant
2018 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 4 straipsnio pakeitimu. Reikėtų nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį ir 
ilgesnį reikalavimo įvedimo periodą, kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių 
sukūrimo ir pagaminimo ciklas ilgesnis negu keleivinių automobilių.

Pakeitimas 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei. 
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

13. Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei. 
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant
2018 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

Or. en



AM\817303LT.doc 9/94 PE441.217v02-00

LT

Pakeitimas 42
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei. 
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2014 m. ir baigiant
2016 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 
jiems nustatomas normas, ir jiems turėtų 
būti leista skaičiuoti vidutinį jų naujų 
transporto priemonių parko išmetamų 
teršalų kiekį, o ne taikyti CO2 normas 
kiekvienai atskirai transporto priemonei. 
Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad visų 
Bendrijoje įregistruojamų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, už kurias 
tie gamintojai atsakingi, vidutinis savitasis 
išmetamų teršalų kiekis neviršytų teršalų 
išmetimo normų, nustatytų šioms 
transporto priemonėms, vidurkio. Siekiant 
palengvinti reikalavimo įvedimą, šis 
reikalavimas turėtų būti pradėtas taikyti 
laipsniškai, pradedant 2015 m. ir baigiant
2018 m. Tai dera su Reglamente 443/2009 
nustatytais terminais ir laipsninio taikymo 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 43
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamą CO2 kiekį buvo nustatytas 
integruotas principas, kuriuo siekiama iki 
2012 m. įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta 

Išbraukta.
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ilgesnės trukmės didesnio išmetamų 
teršalų mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamo savitojo CO2 kiekio tikslas 
2020 m.

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. Jei būtų pasiekta 160 g/km norma (žr. 
Aplinkos GD poveikio vertinimą), mažmeninė kaina padidėtų 3 800 EUR už transporto 
priemonę.

Pakeitimas 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamą CO2 kiekį buvo nustatytas 
integruotas principas, kuriuo siekiama iki 
2012 m. įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta 
ilgesnės trukmės didesnio išmetamų 
teršalų mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 

Išbraukta.
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CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamo savitojo CO2 kiekio tikslas 
2020 m.

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

Pakeitimas 45
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją 
Reglamente (EB) Nr. 443/2009. Sumos, 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 

(20). Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2015 m. sausio 1 d.
Sumos, surenkamos iš mokesčių už viršytą 
taršos normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.
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normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui. Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą 
teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos 
leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų 
nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t 
išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją 
Reglamente (EB) Nr. 443/2009. Sumos, 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

(20). Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2015 m. sausio 1 d.
Sumos, surenkamos iš mokesčių už viršytą 
taršos normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
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kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui. Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą 
teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos 
leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų 
nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t 
išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2015 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms siūlomos, o keleiviniams automobiliams taikomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui. Nuobaudos, kokios siūlomos šiuo metu, būtų 480 EUR už 
toną 2015 m., o jei jos būtų nustatomos pagal kituose sektoriuose, kuriems taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų sistema, taikomus tarifus, jos svyruotų apie15 EUR/t, pakartotinės 
nuobaudos (už reikalavimų nevykdymą) siektų 100 EUR/t,  o pagal ekologiškų viešųjų pirkimų 
direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos).
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Pakeitimas 48
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

(20) Bendrijos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo 
reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, 
kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas 
normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2015 m. sausio 1 d. 
Mokestis turėtų būti apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą minėto mokesčio sistema 
turėtų būti panaši į nustatytąją Reglamente
(EB) Nr. 443/2009. Sumos, surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

Or. en

Pagrindimas

Reikia atidėti reglamento taikymą šio tipo transporto priemonėms, kadangi reikia daugiau 
laiko jas pritaikyti prie ateities reikalavimų.

Pakeitimas 49
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Siekdama užtikrinti pavyzdines 
išmetamo CO2 kiekio ir sukomplektuotų 
transporto priemonių degalų sunaudojimo 
efektyvumo vertes, taip pat siekdama 
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užtikrinti, kad faktiniai išmetamo CO2 
kiekiai pakankamai įvertinti, Komisija 
turėtų pateikti konkrečią skaičiavimo 
metodiką, pagal kurią būtų nustatomi 
išmetamų teršalų kiekiai kiekvieno tipo 
transporto priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Kadangi greičio ribotuvų naudingas 
poveikis aplinkosaugai, energijos 
imlumui, mažesnei variklio bei padangų 
amortizacijai, triukšmo keliamų 
nepatogumų mažinimui ir geresniam 
kelių saugumui padidės, jei tokie 
prietaisai bus visuotinai naudojami.

Or. en

Pagrindimas

Didelis greitis visoje Europoje yra svarbus faktorius, dėl kurio įvyksta avarijų, kuriose žūsta 
žmonių. Siekis išvystyti didesnį greitį kelių transporto sektoriuje lėmė ne tik didesnę paklausą, 
bet ir didesnį kuro suvartojimą bei išmetamo CO2 kiekį, triukšmą ir sumažėjusį saugumą. 
Greičio ribotuvai turėtų teigiamos įtakos aplinkos apsaugos, ekonominiu ir saugumo
aspektais.
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Pakeitimas 51
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Kadangi greičio ribotuvų naudingas 
poveikis aplinkosaugai, energijos 
imlumui, variklio bei padangų 
amortizacijai ir kelių saugumui padidės, 
jei tokie prietaisai bus visuotinai 
naudojami.

Or. en

Pagrindimas

Didelis greitis visoje Europoje yra svarbiausias faktorius, dėl kurio įvyksta avarijų, kuriose 
žūsta žmonių. Siekis išvystyti didesnį greitį kelių transporto sektoriuje lėmė ne tik didesnę 
paklausą, bet ir didesnį kuro suvartojimą bei išmetamo CO2 kiekį, taip pat sumažėjusį 
saugumą. Greičio ribotuvai turėtų teigiamos įtakos aplinkos apsaugos ir saugumo aspektais.

Pakeitimas 52
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Kadangi greičio ribotuvų naudingas 
poveikis aplinkosaugai, energijos 
imlumui, variklio bei padangų 
amortizacijai ir kelių saugumui, bus 
lengviau pasiekti šio reglamento keliamus 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Pažangūs greičio ribotuvai turės tiesioginės ir netiesioginės įtakos kuro suvartojimui. 
Tiesioginė įtaka yra ta, kad lėčiau važiuojant sunaudojama mažiau kuro. Netiesioginė įtaka 
yra ta, kad nustačius maksimalų greitį galima preciziškai optimizuoti įrangą ir sureguliuoti ją 
konkrečiam greičiui ir taip dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Išmetamo CO2 kiekis 
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labai padidėja judraus eismo sąlygomis (dažnai stabdant ir pajudant iš vietos), taip pat 
važiuojant didesniu nei 120 km/val greičiu. Naudojant pažangų greičio ribotuvą galima 
maksimaliai apie 15 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį.

Pakeitimas 53
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių 
išmetamas CO2 kiekis ir jų suvartojamų 
degalų kiekis yra labai susiję su 
transporto priemonių važiavimo greičiu.
Be to, kadangi lengvųjų komercinių 
transporto priemonių greitis neribojamas, 
gali būti, kad dėl didžiausio greičio vyksta 
tam tikra konkurencija, todėl gali būti 
pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga 
išnagrinėti, ar į Direktyvos 92/6/EEB dėl 
greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo 
kai kurių kategorijų transporto 
priemonėse Bendrijoje taikymo sritį 
įmanoma įtraukti lengvąsias komercines 
transporto priemones, kurioms taikomas 
šis reglamentas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taikant privalomas nuostatas dėl greičio ribotuvų įdiegimo nebūtų pasiekta išmetamo CO2 
sumažėjimo: Lengvosios komercinės transporto priemonės bandomos taikant Variklinių 
transporto priemonių išmetamųjų teršalų grupės naudojamą ciklo metodą išvystant 120 
km/val greitį; daugumoje ES šalių tai maksimalus leidžiamas greitis. Lengvosios komercinės 
transporto priemonės naudojamos atlikti pervežimo užduotims daugiausiai miesto ir kaimo 
keliuose, būtent ten įvyksta daugiausia avarijų. Šiose zonose greitis ribojamas.
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Pakeitimas 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių 
išmetamas CO2 kiekis ir jų suvartojamų 
degalų kiekis yra labai susiję su 
transporto priemonių važiavimo greičiu.
Be to, kadangi lengvųjų komercinių 
transporto priemonių greitis neribojamas, 
gali būti, kad dėl didžiausio greičio vyksta 
tam tikra konkurencija, todėl gali būti 
pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga 
išnagrinėti, ar į Direktyvos 92/6/EEB dėl 
greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo 
kai kurių kategorijų transporto 
priemonėse Bendrijoje taikymo sritį 
įmanoma įtraukti lengvąsias komercines 
transporto priemones, kurioms taikomas 
šis reglamentas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.
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Pakeitimas 55
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išnagrinėti, ar į Direktyvos 92/6/EEB dėl 
greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai 
kurių kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį įmanoma įtraukti
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išplėsti Direktyvos 92/6/EEB dėl greičio 
ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių 
kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį įtraukiant
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 56
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
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išnagrinėti, ar į Direktyvos 92/6/EEB dėl 
greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai 
kurių kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį įmanoma įtraukti 
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

išplėsti Direktyvos 92/6/EEB dėl greičio 
ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių 
kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį turint tikslą
įtraukti lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingai nuo sunkiųjų transporto priemonių, lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse neįrengti greičio ribotuvai. Greičio ribotuvų naudojimas yra ekonomiškai labai 
veiksmingas būdas sumažinti degalų sunaudojimą, išmetamo CO2 kiekį ir triukšmą, taip pat 
pagerinti saugumą keliuose. Direktyvos 92/6/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 
2002/85/EB, keliamus uždavinius reikia išplėsti įtraukiant lengvąsias transporto priemones į 
šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 57
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išnagrinėti, ar į Direktyvos 92/6/EEB dėl 
greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai 
kurių kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį įmanoma įtraukti 
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

(24) Kelių transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis ir jų suvartojamų degalų kiekis 
yra labai susiję su transporto priemonių 
važiavimo greičiu. Be to, kadangi lengvųjų 
komercinių transporto priemonių greitis 
neribojamas, gali būti, kad dėl didžiausio 
greičio vyksta tam tikra konkurencija, todėl 
gali būti pradėtos naudoti pernelyg aukštos 
pavaros, dėl kurių važiuojant lėčiau kuras 
naudojamas neefektyviai. Todėl tikslinga
išplėsti Direktyvos 92/6/EEB dėl greičio 
ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių 
kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį turint tikslą
įtraukti lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

Or. en
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Pakeitimas 58
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 165 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau priartėti prie išmetamo CO2 kiekio sumažinimo neigiamų sąnaudų, 
2014 m. reikėtų nustatyti 165 g CO2/km normą.

Pakeitimas 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 160 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
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patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padėti mažoms įmonėms ir sumažinti degalų sąnaudas vartotojams ir transporto 
priemonių savininkams, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti 160 g CO2/km normą 2016 m. Iš 
reglamento dėl automobilių išmetamo CO2 kiekio matyti, kad didesnis degalų sunaudojimo 
veiksmingumas buvo pasiektas greičiau nei tikėtasi. Todėl turėtų būti įmanoma pasiekti 160 g 
CO2/kg 2016 m. Taip pat turėtų būti lengviau suderinti šio reglamento ir reglamento dėl 
automobilių išmetamo CO2 terminus.

Pakeitimas 60
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 160 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
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Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Pakeitimas 61
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 160 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Pakeitimas 62
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Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 175 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį. Šiuo 
reglamentu nustatoma, kad naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamas vidutinis CO2 kiekis yra 160 g
CO2/km, ir kad ši norma turi būti pasiekta 
patobulinus transporto priemonių 
technologiją, kaip matuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones, bei panaudojant 
naujoviškas technologijas.

Or. da

Pakeitimas 63
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Tolesnis tikslas – kad nuo 2020 m. 
naujų Sąjungoje registruojamų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių vidutinis 
išmetamas CO2 kiekis būtų nustatomas 
atsižvelgiant į 12 straipsnyje pateiktas 
sąlygas.

Or. fr
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Pakeitimas 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 4 dalį nuo 2020 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
160 g/km.

Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 5 dalį nuo 2025 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 145 g/km.

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).

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

Pakeitimas 65
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra

2. Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 4 dalį nuo 2020 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 160 
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135 g/km. g/km.

Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 5 dalį nuo 2025 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 145 g/km.

Or. en

Pakeitimas 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 4 dalį nuo 2020 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 160 
g/km.

Šiame reglamente nustatoma, kad pagal 
12 straipsnio 5 dalį nuo 2025 m. naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinis išmetamas CO2 kiekis 
yra 145 g/km.

Or. en

Pakeitimas 67
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų
lengvųjų komercinių transporto priemonių
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiuo reglamentu nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų lengvųjų komercinių
Bendrijoje registruojamų transporto 
priemonių išmetamas vidutinis CO2 kiekis 
yra 125 g/km, ir kad ši norma turi būti 
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pasiekta patobulinus transporto 
priemonių technologiją, kaip matuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Techniškai ir ekonomiškai įmanoma pasiekti 125 g/km normą 2020 m., ir dėl to vartotojai 
sutaupytų degalų. 

Pakeitimas 68
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
150 g/km, jeigu Komisija, atlikdama 
persvarstymą pagal 12 straipsnio 4 dalį, 
patvirtino šio tikslo įgyvendinamumą.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklas ilgesnis, tikslas iki 
2020 m. sumažinti taršos normą iki 135 g CO2/km atrodo nerealistiškas. Prieš priimant 
galutinį sprendimą, reikia patikslinti, ar pataisyta 150 g CO2/km taršos norma yra 
įgyvendinama atsižvelgiant į 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą tvarką.
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Pakeitimas 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo
2025 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
145 g/km.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant progreso aplinkosaugos aspektu ir siekiant suteikti planavimo galimybes pramonės 
sektoriui būtina turėti ilgalaikį tikslą. Tačiau siūloma ilgalaikė 135 g/km norma 2020 m. yra 
nerealistiška per numatytą laiką, nes kasmet reikėtų sumažinti išmetamo CO2 kiekius daug 
daugiau negu juos reikės sumažinti keleiviniams automobiliams, nors lengvosioms 
komercinėms transporto priemonėms sumažinti išmetamo CO2 kiekį kainuoja brangiau.

Pakeitimas 70
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo
2023 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
140 g/km.

Or. en

Pagrindimas

Tikslas turi būti realus ir pasiekiamas per priimtiną laikotarpį, kad pramonė galėtų 
atitinkamai ir laiku pritaikyti gamybos linijas.
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Pakeitimas 71
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
150 g/km, jeigu Komisija, atlikdama 
persvarstymą pagal 12 straipsnio 4 dalį, 
patvirtino šio tikslo įgyvendinamumą.

Or. en

Pakeitimas 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 125 
g/km.

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.
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Pakeitimas 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 125 
g/km.

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 
tikslą: 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.

Pakeitimas 74
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
130 g/km.

Or. da
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Pakeitimas 75
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 130 
g/km.

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 76
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 160 
g/km.

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.
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Pakeitimas 77
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 160 
g/km.

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 78
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 160 
g/km.

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.
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Pakeitimas 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo
2020 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo
2025 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

Or. it

Pagrindimas

135 g CO2/km norma yra ambicingas ilgalaikis tikslas, kurį šiuo metu techniškai sunku 
pasiekti. Pramonei reikia skirti daugiau laiko šiam tikslui pasiekti.

Nustatant tikslus reikia turėti mintyje tai, kad lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamybos ciklai ilgesni nei keleivinių automobilių ir kad lengvųjų komercinių transporto 
priemonių galimybės mažinti išmetamo CO2 kiekio normas yra daug mažesnės.

Pakeitimas 80
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Skaičiuojant išmetamą teršalų kiekį 
bus atsižvelgiama į ekologinę greičio 
ribotuvų ir kitų pažangių priemonių 
naudą.

Or. en
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Pakeitimas 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas papildomas kitomis 
priemonėmis, kurios, būdamos Bendrijos 
integruoto požiūrio dalimi, atitinka 10 g 
CO2/km sumažinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas pratęsia Komisijos reguliavimo procesą, kuris pradėtas 2007 m. ir kuriuo 
siekiama spręsti kelių transporto priemonių poveikio klimato kaitai klausimą.

Be to, šios nuostatos turėtų būti suderinamos su teisės aktais, kuriais diegiamos naujų
keleivinių automobilių parko išmetamų teršalų normos, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 
443/2009, kaip tai aiškiai pripažįstama šio pasiūlymo dėl reglamento 6 konstatuojamojoje 
dalyje ir 11 straipsnyje.

Pakeitimas 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos M2, N1 ir 
N2 kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
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transporto priemonės“). transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Pakeitimas 83
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos N1 
kategorijos variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtos M2, N1 ir 
N2 kategorijų variklinėms transporto 
priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 
2 610 kg ir kurioms tipo patvirtinimas 
išplečiamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį
(„lengvosios komercinės transporto 
priemonės“), bei Bendrijoje 
registruojamoms pirmą kartą ir kurios 
anksčiau nebuvo registruotos už Bendrijos 
ribų („naujos lengvosios komercinės 
transporto priemonės“).

Or. en

Pagrindimas

Į reglamento taikymo sritį reikia įtraukti M2 ir N2 kategorijų transporto priemonėms siekiant 
išvengti spragų ir paskatų pakeisti N1 kategorijos transporto priemones šių kategorijų 
transporto priemonėmis.
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Pakeitimas 84
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas netaikomas 
transporto priemonėms, eksportuojamoms 
už Sąjungos vidaus rinkos ribų.

Or. fr

Pakeitimas 85
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė
(bendra);

(f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir pabaigtos ar 
sukomplektuotos transporto priemonės
atitikties liudijime pažymėtas kaip 
išmetamo CO2 masė (bendra);

Skaičiuojant išmetamą teršalų kiekį bus 
atsižvelgiama į greičio ribotuvus ir kitas 
pažangias priemones, skirtas sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en
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Pakeitimas 86
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė
(bendra);

(f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir pabaigtos ar 
sukomplektuotos transporto priemonės
atitikties liudijime pažymėtas kaip 
išmetamo CO2 masė (bendra);

Or. de

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija jau pažymėjo, kad šiame pasiūlyme dėl reglamento 
nurodytas metodas yra netinkamas siekiant nustatyti savitąjį sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekį. Jei transporto priemonės dar turi būti komplektuojamos, 
bazinės transporto priemonės gamintojas neturi įtakos tokių sukomplektuotų transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekiui.

Pakeitimas 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
tarpuvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio bazės, kaip nurodyta atitikties 
liudijime ir apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB I priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis pateikiama siekiant suderinti su II priedo B dalies 5 ir 6 pastraipomis.
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Pakeitimas 88
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
tarpuvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio bazės, kaip nurodyta atitikties 
liudijime ir apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB I priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis pateikiama siekiant suderinti su II priedo B dalies 5 ir 6 pastraipomis.

Pakeitimas 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
tarpuvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio bazės, kaip nurodyta atitikties 
liudijime ir apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB I priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama siekiant suderinti su II priedo B dalies 5 ir 6 pastraipomis.
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Pakeitimas 90
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
tarpuvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio bazės, kaip nurodyta atitikties 
liudijime ir apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB I priedo 2.1 ir 2.3 skirsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama siekiant suderinti su II priedo B dalies 5 pastraipa.

Pakeitimas 91
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akto pasiūlymas taikomas ir sukomplektuotoms transporto priemonėms, todėl reikia 
pateikti apibrėžtį.
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Pakeitimas 94
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akto pasiūlymas taikomas ir sukomplektuotoms transporto priemonėms, todėl reikia 
pateikti apibrėžtį.

Pakeitimas 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų 
Direktyvos 2007/46/EB tam tikrus 
techninius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akto pasiūlymas taikomas ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.
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Pakeitimas 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

– 2015 m. – 65 proc.,
– 2014 m. – 75 %, – 2016 m. – 75 proc.,
– 2015 m. – 80%, – 2017 m. – 80 proc.,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %. 2018 m. ir vėliau – 100 proc.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
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vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 97
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

– 2015 m. – 65 proc.,
– 2014 m. – 75 %, – 2016 m. – 75 proc.,
– 2015 m. – 80%, – 2017 m. – 80 proc.,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %. 2018 m. ir vėliau – 100 proc.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
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will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pakeitimas 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

– 2015 m. – 65 proc.,
– 2014 m. – 75 %, – 2016 m. – 75 proc.,
– 2015 m. – 80%, – 2017 m. – 80 proc.,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %. 2018 m. ir vėliau – 100 proc.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en
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Pagrindimas

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Pakeitimas 99
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
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gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

– 2015 m. – 65 proc.,
– 2014 m. – 75 %, – 2016 m. – 75 proc.,
– 2015 m. – 80%, – 2017 m. – 80 proc.,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %. 2018 m. ir vėliau – 100 proc.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pakeitimas 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
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automobilių kiekį: automobilių kiekį:

– 2015 m. – 65 proc.,
– 2014 m. – 75 %, – 2016 m. – 75 proc.,
– 2015 m. – 80%, – 2017 m. – 80 proc.,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %. 2018 m. ir vėliau – 100 proc.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pakeitimas 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais sukomplektuotų
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad vidutinis 
savitasis tų priemonių išmetamo CO2 
kiekis neviršytų pagal I priedą nustatytos 
normos arba, jei gamintojui padaryta 
išimtis pagal 10 straipsnį, neviršytų ta 
išimtimi nustatytos normos.

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių
automobilių kiekį:

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma 
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

– 2015 m. – 65 proc.,
– 2014 m. – 75 %, – 2016 m. – 75 proc.,
– 2015 m. – 80%, – 2017 m. – 80 proc.,
– 2016 m. ir vėliau – 100 %. 2018 m. ir vėliau – 100 proc.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sukomplektuotos 
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transporto priemonės taip pat įtraukiamos 
nustatant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį.

Or. en

Pagrindimas

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Pakeitimas 102
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 

2015 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojas užtikrina, 
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kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

kad vidutinis savitasis tų priemonių 
išmetamo CO2 kiekis neviršytų pagal I 
priedą nustatytos normos arba, jei 
gamintojui padaryta išimtis pagal 10 
straipsnį, neviršytų ta išimtimi nustatytos 
normos.

Or. en

Pagrindimas

Automobilių pramonei turi būti skirta laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Pakeitimas 103
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam gamintojui jo savitojo
išmetamo CO2 kiekio norma
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais 
Bendrijoje įregistruotų naujų lengvųjų 
komercinių automobilių kiekį:

Siekiant įvertinti kiekvieno gamintojo 
veiklą remiantis 7 straipsniu 2012 ir 
2013 m., bus naudojama neprivaloma 
175 g CO2/km vidutinio naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių
išmetamo CO2 kiekio norma.

2014 m. – 75 %,
2015 m. – 80%,
2016 m. ir vėliau – 100 %.

Or. en

Pagrindimas

Laipsniškas metodas gali klaidinti piliečius ir prieštarauja geresnės teisėkūros principams.
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Pakeitimas 104
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antros dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, – 2015 m. – 50 proc.,

Or. en

Pagrindimas

Palaipsnis įvedimas turėtų būti pakankamai detalus, kad susijusi pramonė galėtų susidaryti 
aiškų ateities vaizdą.

Pakeitimas 105
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antros dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 80%, – 2016 m. – 60 proc.,

Or. en

Pagrindimas

Palaipsnis įvedimas turėtų būti pakankamai detalus, kad susijusi pramonė galėtų susidaryti 
aiškų ateities vaizdą.

Pakeitimas 106
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antros dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2017 – 75 proc.,

Or. en
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Pagrindimas

Palaipsnis įvedimas turėtų būti pakankamai detalus, kad susijusi pramonė galėtų susidaryti 
aiškų ateities vaizdą.

Pakeitimas 107
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antros dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2018 m. ir vėliau – 100 proc.

Or. en

Pagrindimas

Palaipsnis įvedimas turėtų būti pakankamai detalus, kad susijusi pramonė galėtų susidaryti 
aiškų ateities vaizdą.

Pakeitimas 108
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sukomplektuotos transporto priemonės 
atveju gamintojas turi nurodyti tik savitąjį 
bazinės transporto priemonės išmetamo 
CO2 kiekį, kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Neoficialiame dokumente Komisija jau pažymėjo, kad šiame pasiūlyme dėl reglamento 
nurodytas metodas yra netinkamas siekiant nustatyti savitąjį sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekį. Jei transporto priemonės dar turi būti komplektuojamos, 
bazinės transporto priemonės gamintojas neturi įtakos tokių sukomplektuotų transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekiui.
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Pakeitimas 109
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaips 50 g CO2/km, 
skaičiuojama kaip:

Išbraukta.

– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m., 
– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m., 
– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

Or. en

Pakeitimas 110
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi kreditai Papildomi kreditai ir finansinės lengvatos

Or. en

Pagrindimas

Reikia išplėsti reglamento taikymo sritį siekiant paskatinti atnaujinti lengvųjų komercinių 
transporto priemonių parką.
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Pakeitimas 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaips 50 g CO2/km, 
skaičiuojama kaip:

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios CO2 
normos, kaip nurodyta I priede,
skaičiuojama kaip:

- 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,

2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės nuo 2015 iki 2025 m.,

- 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,
- 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

Or. en

Pagrindimas

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Pakeitimas 112
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
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CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaips 50 g CO2/km, 
skaičiuojama kaip:

CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios CO2 
normos, kaip nurodyta I priede,
skaičiuojama kaip:

- 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,

2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės nuo 2015 iki 2025 m.,

- 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,
- 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

Or. en

Pakeitimas 113
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaips 50 g CO2/km, 
skaičiuojama kaip:

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 proc. šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios CO2 
normos, kaip nurodyta I priede,
skaičiuojama kaip:

- 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,

2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės nuo 2015 iki 2025 m.,

- 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,
1 lengvoji komercinė transporto priemonė 
nuo 2016 m.

Or. en
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Pagrindimas

Santykine sistema grindžiami papildomi kreditai suteikia daugiau paskatų plačiau taikyti 
išmetamo CO2 kiekį mažinančias naujas pažangias technologijas. Gamintojai investuoja 
dideles pinigų sumas į naujų pažangių technologijų plėtrą ir taikymą nebūdami tikri, kad tos 
technologijos įsitvirtins. Turint mintyje didelę riziką ir gamintojų abejones dėl investicijų, taip 
pat tai, kad šios technologijos neduos apčiuopiamų rezultatų iki 2020–2025 m., reikia pratęsti 
papildomų kreditų teikimo periodą.

Pakeitimas 114
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaips 50 g CO2/km, 
skaičiuojama kaip:

1. Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 g CO2/km, skaičiuojama 
kaip:

– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m.,
– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

– 3,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m.,

– 1 lengvoji komercinė transporto
priemonė nuo 2016 m.

– 2,5 lengvosios komercinės transporto
priemonės 2016 m.,
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2017 m.,
– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2018 m.,

Or. en
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Pakeitimas 115
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali numatyti 
finansines lengvatas, taikomas serijinėms 
transporto priemonėms, kurios atitinka 
šio reglamento ir jo įgyvendinimo 
priemonių reikalavimus.
Šios lengvatos galioja visoms naujoms 
transporto priemonėms, kuriomis 
prekiaujama valstybės narės rinkoje ir 
kurios atitinka bent I priede nustatytas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes iki 
I priede nustatytų datų, jos nustoja galioti 
nurodytą dieną.

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos atnaujinti transporto priemonių parką, valstybės narės gali numatyti finansines 
lengvatas, taikomas serijinėms transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento ir jo 
įgyvendinimo priemonių reikalavimus. Šios lengvatos galioja visoms naujoms transporto 
priemonėms, kuriomis prekiaujama valstybės narės rinkoje ir kurios atitinka bent I priede 
nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes iki I priede nustatytų datų; jos nustoja galioti 
nurodytą dieną.

Pakeitimas 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekviena nauja lengvoji 
komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
daugiau kaip 15 proc. didesnis už šiai 
transporto priemonei nustatytą savitąją 
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CO2 normą, kaip nurodyta I priede, 
skaičiuojama kaip:
– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2014 m., 
– 2 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2015 m., 
– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės nuo 2016 m.,

Or. en

Pagrindimas

Jei teisės aktais numatomos skatinimo priemonės lengvosioms komercinės transporto 
priemonėms, kurios išmeta labai mažai CO2, tuomet labai didelius kiekius CO2 išmetančioms 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms reikėtų taikyti atgrasančias priemones. 
Remiantis Jungtinėje Karalystėje atliktu tyrimu, išmetamo CO2 kiekis sumažėtų 17 proc., jei 
visi furgonų pirkėjai rinktųsi efektyviausią transporto priemonę.

Pakeitimas 117
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės gali suteikti 
finansines lengvatas už eksploatuojamų 
transporto priemonių modifikavimą ir už 
šio reglamento neatitinkančių transporto 
priemonių atidavimą į metalo laužą.

Or. en
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Pakeitimas 118
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos 
finansinės lengvatos kiekvieno tipo 
transporto priemonei neviršija techninių 
įtaisų, įmontuotų, kad būtų laikomasi I 
priede nurodytų išmetamųjų teršalų ribų, 
papildomų išlaidų, įskaitant įmontavimo 
transporto priemonėje išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 119
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Komisija prieš pakankamą laiką 
informuojama apie planus įvesti arba 
pakeisti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytas finansines lengvatas.

Or. en

Pakeitimas 120
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Greičio ribotuvai
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2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais kiekvienas lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad jo gaminamose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse įrengiami greičio ribotuvai, 
nustatantys maksimalų 110 km/h greitį. 
Tai nelaikoma ekologine naujove.

Or. en

Pagrindimas

Greičio ribotuvų naudojimas yra ekonomiškai labai veiksmingas būdas sumažinti degalų 
sunaudojimą lengvosiose komercinėse transporto priemonėse. Todėl juos jau naudoja kai 
kurios kompanijos, pavyzdžiui, „British Gas“, „TNT“ ir „Royal Mail“. Greičio ribotuvai, 
nustatantys maksimalų 110 km/h arba 70 mph greitį leistų gamintojams pasiekti šiame 
reglamente nustatytus tikslus daug mažesnėmis sąnaudomis ir taupytų MVĮ lėšas.

Pakeitimas 121
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais kiekvienas lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad jo gaminamose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse įrengiami greičio ribotuvai. 
Dėl maksimalaus ribotuvais nustatomo 
greičio sprendžia valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
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in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Pakeitimas 122
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais kiekvienas lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad jo gaminamose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse įrengti greičio ribotuvai, 
nustatantys maksimalų 100 km/h greitį.

Or. en

Pakeitimas 123
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais kiekvienas lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad jo gaminamose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse įrengiami greičio ribotuvai, 
nustatantys maksimalų 100 km/h greitį.
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Or. en

Pagrindimas

Pažangūs greičio ribotuvai turės tiesioginės ir netiesioginės įtakos kuro suvartojimui. 
Tiesioginė įtaka yra ta, kad lėčiau važiuojant sunaudojama mažiau kuro. Netiesioginė įtaka 
yra ta, kad nustačius maksimalų greitį galima preciziškai optimizuoti įrangą ir sureguliuoti ją 
konkrečiam greičiui ir taip dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Išmetamo CO2 kiekis 
labai padidėja judraus eismo sąlygomis (dažnai stabdant ir pajudant iš vietos), taip pat 
važiuojant didesniu nei 120 km/val greičiu. Naudojant pažangų greičio ribotuvą galima 
maksimaliai apie 15 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį.

Pakeitimas 124
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais 
kalendoriniais metais ir kiekvienais kitais 
kalendoriniais metais kiekvienas lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojas užtikrina, kad jo gaminamose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse įrengiami greičio ribotuvai, 
nustatantys maksimalų 100 km/h greitį.

Or. en

Pagrindimas

Naujojoje Europos aplinkos agentūros TERM ataskaitoje pabrėžiama, kad kelių transportas 
tebėra viena iš didžiausių aplinkos apsaugos problemų Europoje. Greičio ribotuvai jau 
naudojami sunkvežimiuose ir jie padeda sėkmingai spręsti su sunkvežimiais susijusias 
saugumo problemas; jie taip pat galėtų būti ekonomiškai veiksminga priemonė, kurią taikant 
būtų galima sumažinti autofurgonų išmetamą CO2 kiekį.
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Pakeitimas 125
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Greičio ribotuvai

Nuo 2014 m. sausio 1 d. lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
gamintojai užtikrina, kad visose naujose 
lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse, pagal 2 straipsnyje nurodytą 
tvarką, įrengiami greičio ribotuvai, 
nustatantys maksimalų 120 km/h greitį.  

Or. de

Pagrindimas

Greičio ribotuvai jau pradėti naudoti visų kitų kategorijų komercinėse transporto priemonėse. 
Šio prietaiso įrengimas nesukelia techninių problemų, o papildomos sąnaudos labai 
nedidelės. Šiuo pakeitimu gamintojams suteikiama paskata gaminti mažesnius ir 
veiksmingesnius variklius, išmetančius mažiau CO2.  

Pakeitimas 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2012 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
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skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

Or. en

Pagrindimas

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Pakeitimas 127
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2012 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

Or. en
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Pagrindimas

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

Kadangi daugiapakopėms transporto priemonėms Direktyva 2007/46/EB pradės galioti tik 
nuo 2013 m. balandžio mėn., iki šios datos daugiapakopių transporto priemonių nebus 
įmanoma tinkamai kontroliuoti. Daugiapakopių transporto priemonių kontrolė turėtų būti 
įtraukta į bandomąją užduotį, ir joms turėtų būti nustatytas toks pat įdiegimo laikotarpis kaip 
ir kitų kategorijų transporto priemonėms (pvz., M1).

Pakeitimas 128
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2012 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

1. Kiekvienais kalendoriniais metais, 
pradedant 2013 m. sausio 1 d., kiekviena 
valstybė narė renka informaciją apie 
kiekvieną naują lengvąją komercinę 
transporto priemonę, įregistruotą jos 
teritorijoje, kaip nurodyta II priedo A 
dalyje. Su šia informacija leidžiama 
susipažinti gamintojams ir jų paskirtiems 
importuotojams arba atstovams kiekvienoje 
valstybėje narėje. Valstybės narės imasi 
visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų 
skaidrų informaciją teikiančių institucijų 
darbą.

Or. en

Pakeitimas 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2014 m., kiekviena 
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valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. en

Pagrindimas

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Pakeitimas 130
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2014 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. en
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Pakeitimas 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2014 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. en

Pagrindimas

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Pakeitimas 132
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2013 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 

2. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant 2014 m., kiekviena 
valstybė narė nustato II priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie praėjusius 
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kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

kalendorinius metus ir pateikia ją 
Komisijai. Duomenys pateikiami laikantis 
II priedo C dalyje nurodytos formos.

Or. en

Pagrindimas

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

Kadangi daugiapakopėms transporto priemonėms Direktyva 2007/46/EB pradės galioti tik 
nuo 2013 m. balandžio mėn., iki šios datos daugiapakopių transporto priemonių nebus 
įmanoma tinkamai kontroliuoti. Daugiapakopių transporto priemonių kontrolė turėtų būti 
įtraukta į bandomąją užduotį, ir joms turėtų būti nustatytas toks pat įdiegimo laikotarpis kaip 
ir kitų kategorijų transporto priemonėms (pvz., M1).

Pakeitimas 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2014 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą. Su keleivinių 
automobilių reglamento taikymu susijusi patirtis rodo, kad kyla problemų dėl kontrolės. 
Siekiant sukurti patikimą kontrolės sistemą, reikia nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį, ypač 
todėl, kad ES-27 lygmeniu šiuo metu nėra išsamių N1 duomenų, vadinasi, pradinės sąlygos 
sunkesnės negu keleivinių automobilių atveju.
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Pakeitimas 134
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2014 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pakeitimas 135
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2014 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą. Su keleivinių 
automobilių reglamento taikymu susijusi patirtis rodo, kad kyla problemų dėl kontrolės. 
Siekiant sukurti patikimą kontrolės sistemą, reikia nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį, ypač 
todėl, kad ES-27 lygmeniu šiuo metu nėra išsamių N1 duomenų, vadinasi, pradinės sąlygos 
sunkesnės negu keleivinių automobilių atveju.
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Pakeitimas 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2013 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikia pagal šį 
straipsnį, registrą ir šis registras yra viešas. 
Nuo kiekvienų metų birželio 30 d., 
pradedant 2014 m., Komisija preliminariai 
suskaičiuoja kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
kontrolė turėtų būti pradėta vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą. Su automobilių 
reglamento taikymu susijusi patirtis rodo, kad kyla problemų dėl kontrolės. Siekiant sukurti 
patikimą kontrolės sistemą, reikia nustatyti ilgesnį įdiegimo laikotarpį, ypač todėl, kad ES-27 
lygmeniu šiuo metu nėra išsamių N1 duomenų, vadinasi, pradinės sąlygos sunkesnės negu 
automobilių atveju.

Pakeitimas 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2013 ir
2014 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 138
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2013 ir
2014 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

Or. en

Pakeitimas 139
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2013 ir
2014 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

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 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2012 ir 
2013 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

7. Jeigu remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 2013 ir
2014 kalendoriniais metais gamintojo 
vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
viršija to gamintojo savitąją teršalų 
išmetimo normą, Komisija apie tai praneša 
gamintojui.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Visos transporto priemonės tipo patvirtinimas (2007/46EB) visų tipų sukomplektuotoms 
transporto priemonėms bus taikomas tik nuo 2013 m. gegužės mėn., o nuo 2014 m. sausio 
mėn. pradedamos stebėti sukomplektuotos transporto priemonės. Vadinasi, 2014 m. bus 
pirmieji ištisi kalendoriniai metai, kuriais stebėjimas ir išmetamo CO2 kiekio ir 
sukomplektuotos transporto priemonės masės duomenys bus pateikiami pagal naująją 
procedūrą.
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Pakeitimas 142
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 143
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Visos transporto priemonės tipo patvirtinimas (2007/46EB) visų tipų sukomplektuotoms 
transporto priemonėms bus taikomas tik nuo 2013 m. gegužės mėn. o nuo 2014 m. sausio 
mėn. pradedamos stebėti sukomplektuotos transporto priemonės. Vadinasi, 2014 m. bus 
pirmieji ištisi kalendoriniai metai, kuriais stebėjimas ir išmetamo CO2 kiekio ir 
sukomplektuotos transporto priemonės masės duomenys bus pateikiami pagal naująją 
procedūrą.
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Pakeitimas 144
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Visos transporto priemonės tipo patvirtinimas (2007/46EB) visų tipų sukomplektuotoms 
transporto priemonėms bus taikomas nuo 2013 m. gegužės mėn. Nuo 2014 m. sausio mėn. 
pradedamos stebėti sukomplektuotos transporto priemonės. Vadinasi, 2014 m. bus pirmieji 
ištisi kalendoriniai metai, kuriais stebėjimas ir išmetamo CO2 kiekio ir sukomplektuotos 
transporto priemonės masės duomenys bus pateikiami pagal naująją procedūrą..

Pakeitimas 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradedamos 
stebėti sukomplektuotos transporto 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 1. Jeigu laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. 
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ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Mokesčiai už viršytą taršos normą yra 
panašūs į kituose sektoriuose, kuriems 
taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
sistema, galiojančius mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.

Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, 
kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt 
papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų 
pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 147
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Mokesčiai už viršytą taršos normą yra 
panašūs į kituose sektoriuose, kuriems 
taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
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sistema, galiojančius mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.

Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, 
kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt 
papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų 
pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.
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Pakeitimas 149
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jeigu laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. 
ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis savitasis išmetamo 
CO2 kiekis viršija jam tais metais nustatytą 
savitąją teršalų išmetimo normą, Komisija 
gamintojui arba, susivienijimo atveju, 
susivienijimo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. en

Pagrindimas

Automobilių pramonei turi būti skirta laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Pakeitimas 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytas mokestis už viršytą 
taršos normą skaičiuojamas pagal toliau 
pateikiamas formules: 

Išbraukta.

(a) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m.:
(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.
(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 3 g CO2/km:
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((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 2 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:
viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.
(b) Nuo 2019 m.:
(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.
Šiame straipsnyje:
„viršytas išmetamų teršalų kiekis“ –
vienam kilometrui tenkantis teigiamasis 
gramų skaičius, kuriuo, atsižvelgiant į 
išmetamo CO2 kiekio sumažinimą 
naudojant pagal 11 straipsnį patvirtintas 
naujoviškas technologijas, gamintojo 
vidutinis savitasis teršalų išmetimo kiekis 
viršijo jo kalendorinių metų ar 
kalendorinių metų dalies, kuriais taikoma 
4 straipsnyje nustatyta prievolė, savitąją 
teršalų išmetimo normą, suapvalintas 
tūkstantųjų tikslumu;
„naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius“ – gamintojo 
pagamintų ir užregistruotų atitinkamu 
laikotarpiu pagal 4 straipsnyje nustatytus 
laipsniško įvedimo kriterijus naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
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kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.

Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, 
kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt 
papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų 
pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 151
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytas mokestis už viršytą 
taršos normą skaičiuojamas pagal toliau 
pateikiamas formules: 

Išbraukta.

(a) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m.:
(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.
(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 2 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:
viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
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priemonių skaičius.
(b) Nuo 2019 m.:
(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.
Šiame straipsnyje:
„viršytas išmetamų teršalų kiekis“ –
vienam kilometrui tenkantis teigiamasis 
gramų skaičius, kuriuo, atsižvelgiant į 
išmetamo CO2 kiekio sumažinimą 
naudojant pagal 11 straipsnį patvirtintas 
naujoviškas technologijas, gamintojo 
vidutinis savitasis teršalų išmetimo kiekis 
viršijo jo kalendorinių metų ar 
kalendorinių metų dalies, kuriais taikoma 
4 straipsnyje nustatyta prievolė, savitąją 
teršalų išmetimo normą, suapvalintas 
tūkstantųjų tikslumu;
„naujų lengvųjų komercinių transporto
priemonių skaičius“ – gamintojo 
pagamintų ir užregistruotų atitinkamu 
laikotarpiu pagal 4 straipsnyje nustatytus 
laipsniško įvedimo kriterijus naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.

Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, 
kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt 
papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų 
pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos).
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Pakeitimas 152
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2018 m.: (a) nuo 2014 m.
(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
skaičius.
(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 3 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 
25 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne 
daugiau kaip 2 g CO2/km:
((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 
15 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą 
viršija ne daugiau nei 1 g CO2/km:
viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Mokestis už viršytą taršos normą turi atspindėti investicijų ribines išlaidas kiekvienam 
viršytos normos gramui, nes siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi teršalų ribų, o ne 
mokamos baudos. JK analitikai teigia, kad moduliuota mokesčio struktūra reikštų, jog tikslas 
nebūtų pasiektas po 2016 m., o gal net ir po 2020 m.



AM\817303LT.doc 81/94 PE441.217v02-00

LT

Pakeitimas 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2018 m.: (a) nuo 2014 m. iki 2018 m.
(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne daugiau 
kaip 3 g CO2/km:

(ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne daugiau 
kaip 3 g CO2/km:

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) × 25 
€ + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 2) ×
95 € + 20 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne daugiau 
kaip 2 g CO2/km:

(iii) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 1 g CO2/km, tačiau ne daugiau 
kaip 2 g CO2/km:

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) × 15 
€ + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 1) ×
60 € + 5 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
ne daugiau nei 1 g CO2/km:

(iv) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
ne daugiau nei 1 g CO2/km:

viršytas išmetamų teršalų kiekis × 5 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

viršytas išmetamų teršalų kiekis × 15 € × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų pritarta Komisijos siūlomam „baudų koridoriaus“ metodui, iki 2019 m. būtų grubiai 
nesilaikoma nustatytų normų. Šiuo pakeitimu siekiama šiek tiek padidinti „baudų 
koridoriaus“ sumas, kad didėtų motyvacija laikytis nustatytų normų, tačiau tuo pat metu 
gamintojams suteikiama daugiau lankstumo, kad jie priprastų prie sistemos.
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Pakeitimas 154
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2018 m.: (a) nuo 2015 m. iki 2019 m.

Or. en

Pagrindimas

Pramonei turi būti skirta laiko pritaikyti gamybos linijas.

Pakeitimas 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas prieš i papunktį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2018 m.: (a) nuo 2014 m. iki 2018 m.

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) 
× naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.
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Pakeitimas 156
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) ×
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) ×
€95 + €45) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Mokestis už lengvųjų komercinių transporto priemonių viršytą CO2 taršos normą turėtų būti 
suderintas su automobiliams taikomu mokesčiu. Didesnis mokestis būtų pateisinamas tik tuo 
atveju, jei šių transporto priemonių išmetamas CO2 turėtų kitokį poveikį aplinkai.   

Pakeitimas 157
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

(i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) ×
€120 + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) ×
€95 + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama skatinti gamintojus pagerinti transporto priemones, o ne trukdyti jiems ar bausti 
vartotojus.
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Pakeitimas 158
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Nuo 2019 m.: (b) Nuo 2020 m.:

Or. en

Pagrindimas

Pramonei turi būti skirta laiko pritaikyti gamybos linijas pagal naujus reikalavimus.

Pakeitimas 159
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Nuo 2019 m.: (b) Nuo 2019 m.:

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €95 + 
€45) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.

Or. de

Pagrindimas

Mokestis už lengvųjų komercinių transporto priemonių viršytą CO2 taršos normą turėtų būti 
suderintas su automobiliams taikomu mokesčiu. Didesnis mokestis būtų pateisinamas tik tuo 
atveju, jei išmetamas CO2 turėtų kitokį poveikį aplinkai.
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Pakeitimas 160
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €95) × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Reglamentu 443/2009.

Pakeitimas 161
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nustato 1 dalyje numatytų 
mokesčių už viršytą taršos normą rinkimo 
metodus.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui. Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą 
teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos 
leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų 
nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t 
išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės trukmės sąnaudos).
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Pakeitimas 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nustato 1 dalyje numatytų 
mokesčių už viršytą taršos normą rinkimo 
metodus.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.

Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, 
kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt 
papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų 
pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 163
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mokesčio už viršytą taršos normą 
sumos laikomos Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto įplaukomis. 

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.

Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, 
kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt 
papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų 
pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos).

Pakeitimas 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mokesčio už viršytą taršos normą 
sumos laikomos Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto įplaukomis. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Jos labai pažeistų šį pramonės sektorių ir keltų pavojų 
konkurencingumui ir gyvybingumui.

Komisijos siūlomos nuobaudos už viršytą išmetamą teršalų kiekį 2015 m. prilygtų 480 EUR/t, 
kai kiti sektoriai, įeinantys į prekybos taršos leidimais sistemą, mokėtų 15 EUR/t ir galbūt 
papildomą 100 EUR/t baudą, jei nesilaikytų nustatytos tvarkos; pagal ekologiškų viešųjų 
pirkimų direktyvą nustatyta 30–40 EUR/t išmetamo CO2 kaina (CO2 išorinės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos).
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Pakeitimas 165
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

4. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis ir naudojamos 
finansuoti tik tokiems projektams kaip 
infrastruktūros plėtra ir naujoviškos 
variklio technologijos, kuriais siekiama 
mažinti neigiamą transporto poveikį 
aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Įplaukos iš mokesčio už viršytą taršos normą naudojamos finansuoti tik tokiems projektams 
kaip infrastruktūros plėtra ir naujoviškos variklio technologijos, kuriais siekiama mažinti 
neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Pakeitimas 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

1. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinamumo. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, 
informavimas turėtų būti pradėtas vykdyti atsižvelgiant į reglamento įgyvendinimą.
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Pakeitimas 167
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

1. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 168
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2013 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

1. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d. ir 
kiekvienų tolesnių metų spalio 31 d. 
Komisija skelbia sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvieno gamintojo:

Or. en

Pakeitimas 169
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) priklauso susijusių gamintojų grupei, 
kuri atsakinga iš viso už mažiau nei 22 000

(b) priklauso susijusių gamintojų grupei, 
kuri atsakinga iš viso už mažiau nei 30 000
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naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių, per kalendorinius metus 
įregistruotų Bendrijoje; arba

naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių, per kalendorinius metus 
įregistruotų Sąjungoje; arba

Or. en

Pakeitimas 170
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) norma, kuri yra: 25 proc. mažesnis 
kiekis, palyginti su vidutiniu savituoju 
išmetamo CO2 kiekiu 2012 m., arba kai 
vienas prašymas pateikiamas dėl kelių 
susijusių įmonių – vidutiniškai 25 proc. 
mažesnis kiekis, palyginti su šių įmonių 
vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 
2012 m.

Or. en

Pakeitimas 171
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas. Naudodamas tokias 
technologijas gamintojas gali vidutinę 
savitąją teršalų išmetimo normą sumažinti 
ne daugiau kaip 7 g CO2/km.

Išbraukta.

Or. en



AM\817303LT.doc 91/94 PE441.217v02-00

LT

Pagrindimas

Reikia peržiūrėti bandymų ciklą atsižvelgiant į tolesnes ekologines naujoves ir į realias 
vairavimo sąlygas.

Pakeitimas 172
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas. Naudodamas tokias 
technologijas gamintojas gali vidutinę 
savitąją teršalų išmetimo normą sumažinti 
ne daugiau kaip 7 g CO2/km.

1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas. Naudodamas tokias 
technologijas gamintojas gali vidutinę 
savitąją teršalų išmetimo normą sumažinti 
ne daugiau kaip 10 g CO2/km.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Reglamentu 443/2009.

Pakeitimas 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais, taikomais naujoviškoms 
technologijoms:

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:
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Or. en

Pagrindimas

Keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio sumažinimo reglamento (443/2009) 
12 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad ne vėliau kaip 2010 m. Komisija priima išsamias 
nuostatas, susijusias su tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo procedūra. Patvirtinimo 
procedūros nuostatos, kurios dabar svarstomos keleiviniams automobiliams, taip pat turėtų 
būti taikomos lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Neturėtų būti jokių skirtumų 
tarp keleiviniams automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
taikomų ekologinių naujovių, taip pat neturėtų skirtis patvirtinimo procedūros. Reikia vengti 
bet kokio darbo dubliavimo.

Pakeitimas 174
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais, taikomais naujoviškoms 
technologijoms:

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

Or. en

Pagrindimas

Keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio sumažinimo reglamento (443/2009) 
12 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad ne vėliau kaip 2010 m. Komisija priima išsamias 
nuostatas, susijusias su tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo procedūra. Patvirtinimo 
procedūros nuostatos, kurios dabar svarstomos keleiviniams automobiliams, taip pat turėtų 
būti taikomos lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Neturėtų būti jokių skirtumų 
tarp keleiviniams automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
taikomų ekologinių naujovių, taip pat neturėtų skirtis patvirtinimo procedūros. Reikia vengti 
bet kokio darbo dubliavimo.
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Pakeitimas 175
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais, taikomais naujoviškoms 
technologijoms:

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

Or. en

Pakeitimas 176
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos turi 
būti grindžiamos toliau pateikiamais 
kriterijais, taikomais naujoviškoms 
technologijoms:

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

Or. en
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Pakeitimas 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Advertisement

Reklamuojant transporto priemones, 
kurias reglamentuoja šie teisės aktai, kai 
pateikiama informacija apie jų technines 
charakteristikas, energijos sunaudojimą 
arba kainą, galutiniams vartotojams taip 
pat pateikiama būtina transporto 
priemonės energinio naudingumo 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad vartotojai, ypač MVĮ, gautų energinio naudingumo informaciją apie lengvąją 
komercinę transporto priemonę, kurią jie ketina įsigyti. Ši formuluotė grindžiama peržiūrėtos 
Energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvos tekstu pridedant technines charakteristikas, 
kurios dažnai naudojamos lengvųjų komercinių transporto priemonių reklamoje.


