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Pakeitimas 7
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal 2011 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
510/2011, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos 
integruotą principą mažinti lengvųjų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, 
13 straipsnio 1 dalį Komisija turi peržiūrėti 
būdus, kuriais iki 2020 m. būtų galima 
pasiekti 147 g/km tikslą, jei bus patvirtinta, 
kad jį galima įgyvendinti, ypač I priede 
pateiktas formules ir 11 straipsnyje 
išdėstytas nukrypti leidžiančias nuostatas. 
Prašoma, kad pasiūlymas dėl reglamento 
pakeitimo būtų kuo neutralesnis 
konkurencijos požiūriu, socialiai teisingas 
ir tvarus;

(1) pagal 2011 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
510/2011, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos 
integruotą principą mažinti lengvųjų 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, 
13 straipsnio 1 dalį Komisija turi peržiūrėti 
būdus, kuriais iki 2020 m. būtų galima 
pasiekti 147 g/km tikslą, jei bus patvirtinta, 
kad jį galima įgyvendinti, ypač I priede 
pateiktas formules ir 11 straipsnyje 
išdėstytas nukrypti leidžiančias nuostatas. 
Taip pat turėtų būti pakeistas 
naudingumo parametras gerokai 
sumažinant komercinės transporto 
priemonės masę. Prašoma, kad pasiūlymas 
dėl reglamento pakeitimo būtų kuo 
neutralesnis konkurencijos požiūriu, 
socialiai teisingas ir tvarus;

Or. pl

Pagrindimas

Naudingumo parametras, t. y. masė, – tai vienas pagrindinių veiksnių siekiant įgyvendinti 
išmetamo kiekio tikslus. Šio parametro vertė gali būti apskaičiuojama taikant 2011 m. 
gegužės 11 d. reglamento I priede pateikiamą lygtį, kai bus nustatytas išmetamo CO2 kiekio 
tikslas.

Pakeitimas 8
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) lengvosios komercinės transporto 
priemonės – tai vienas iš sparčiausiai 
augančių transporto priemonių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinių, 
laikotarpiu nuo 1995 iki 2010 m. jų dalis 
padidėjo 26 % ir dabar sudaro 8 % kelių 
transporto išmetamo teršalų kiekio. 
Numatomas tolesnis jų dalies didėjimas, iš 
dalies atsižvelgiant į tai, kad palyginti su 
sunkvežimiais lengvųjų komercinių 
transporto priemonių vairavimas mažiau 
reglamentuojamas. Kaip atsaką į didėjantį 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekį ir 
norint užtikrinti, kad ir po 2020 m. bus 
daroma pažanga, būtina numatyti 
ambicingą tikslą iki 2025 m. 85 g CO2/km 
tikslas padėtų užtikrinti, kad būtų 
skiriamos investicijos siekiant plėtoti 
mažai anglies dioksido išmetančias ir 
ekonomiškai degalus naudojančias 
lengvąsias komercines transporto 
priemones. Tai itin svarbu Europos 
miestams, kuriuose gyvenimo kokybė 
pagerėtų, jei būtų naudojamos 
ekologiškesnės lengvosios komercinės 
transporto priemonės, galbūt jose įdiegus 
alternatyvias varomąsias sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Neseniai paskelbtas bendrovės „AEA-Ricardo“ tyrimas rodo, kad technologijų požiūriu būtų 
įmanoma ir ekonomiškai efektyvu iki 2025 m. pasiekti 60 g CO2/km tikslą keleiviniams 
automobiliams. Atitinkamo apribojimo lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
tikslas būtų 85 g CO2/km. Tai padėtų skatinti investicijas, skirtas mažai anglies dioksido 
išmetančioms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (hibridinėms ir varomoms 
elektra), taip apsaugant Europos įmones nuo vis didėjančių naftos kainų. Be to, tai padėtų 
sumažinti oro ir triukšmo taršą, ypač miestuose, kur lengvosios komercinės transporto 
priemonės dažnai naudojamos. 
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Pakeitimas 9
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. lv

Pakeitimas 10
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 147 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant naujoviškomis technologijomis;

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 147 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant naujoviškomis technologijomis.
Vis dėlto Komisijos atlikti tyrimai parodė, 
kad taikant pagal šį reglamentą 
numatytas bandymų procedūras 
išmetamam CO2 kiekiui apskaičiuoti 
nebuvo užkirstas kelias tam, kad 
gamintojai daugiau naudojosi lankstumo 
galimybėmis ir taip buvo tariamai 
sumažintas išmetamas CO2 kiekis, tačiau 
šis sumažinimas nėra susietas su 
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technologijų patobulinimu ir negali būti 
pasiektas važiuojant keliais realiomis 
sąlygomis. Taigi Reglamentas (EB) Nr. 
715/2007 turėtų būti skubiai persvarstytas 
siekiant užtikrinti, kad bandymų 
procedūros tinkamai atspindėtų tikrovišką 
automobilių išmetamą CO2 kiekį;

Or. en

Pakeitimas 11
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ypač svarbu, kad eksploataciniai 
bandymai simuliuotų degalų sąnaudas ir 
išmetamą CO2 kiekį įprastomis naudojimo 
sąlygomis. Tam reikia, pvz., kad 
eksploatacinių bandymų metu transporto 
priemonių dalys nebūtų montuojamos 
siekiant sumažinti pasipriešinimą, ar kad 
naudojimo būdai atitiktų realų 
naudojimą. Tuo būdu vartotojai gali būti 
tikri, kad nusipirktos transporto 
priemonės tipinės charakteristikos 
eksploatacijos metu pasieks 
reklamuojamus degalų sąnaudas ir 
išmetamą CO2 kiekį. Todėl ir nedarant 
poveikio prievolei nedelsiant užtikrinti 
eksploatuojamų transporto priemonių 
atitiktį, Komisija turėtų priimti išsamias 
taisykles, kuriomis būtų siekiama išvengti 
lankstumo eksploatacinių bandymų metu, 
kuriuo būtų siekiama sumažinti degalų 
sąnaudas ir išmetamą CO2 kiekį labiau 
nei galima pasiekti įprastomis naudojimo 
sąlygomis;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant skatinti vienodą eksploatuojamų transporto priemonių atitikties taikymą ir užtikrinti, 
kad būtini pakeitimai atitiktų įprastas naudojimo sąlygas, Komisija turėtų priimti išsamias 
taisykles. Siekiant išvengti nereikalingo vėlavimo užtikrinant eksploatuojamų transporto 
priemonių atitiktį tos taisyklės neturėtų daryti poveikio prievolei užtikrinti eksploatuojamų 
transporto priemonių atitiktį.

Pakeitimas 12
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Todėl 
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m.;

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą, ir reikalingas 
išmetamo kiekio sumažinimas gali būti 
įvykdytas mažesnėmis sąnaudomis nei 
apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, 
atliktą prieš priimant Reglamentą (ES) 
Nr. 510/2011. Be to, sumažėjo skirtumas 
tarp esamos savitosios naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
CO2 normos ir siekiamo tikslo. Techninė 
analizė rodo, kad griežtesnė norma būtų 
technologijų požiūriu būtų įmanoma ir 
ekonomiškai efektyvi. Todėl 2020 m.
turėtų būti nustatytas 110 g CO2/km 
tikslas;

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento priėmimo metu sąnaudos 147 g CO2/km normai pasiekti buvo įvertintos nuo 
2000 € iki 8000 €. Tačiau 2012 m. tyrime, kuriuo remiasi persvarstymo pasiūlymo Komisijos 
poveikio vertinimas, nustatyta, kad papildomos sąnaudos siekiant 147 g CO2/km normos 
sudaro tik 450€. TNO (Kelių transporto priemonių tyrimo institutas) 2012 m. tyrimas rodo, 
kad 110g CO2/km tikslas lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (atitinkantis 80g 
CO2/km tikslą lengviesiems automobiliams) yra technologijų požiūriu būtų įmanomas ir 
papildomos sąnaudos atsipirktų per mažiau nei 4 metus.
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Pakeitimas 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos ekonomika yra labai 
priklausoma nuo išorės energijos tiekimo, 
todėl jai nuolatos gresia nenumatomos ir 
didelės energijos kainos, įskaitant 
potencialias naftos krizes. Žymiai 
padidinus išteklių ir, visų pirma, energijos 
naudojimo efektyvumą, galima būtų 
sumažinti šį neigiamą poveikį. 
Pripažįstant, kad gamintojams reikia daug 
laiko moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, kad jie galėtų kurti 
naujoves ir pritaikyti savo gamybos ciklus 
ir siekiant investuotojams suteikti jiems 
reikalingą tikrumą, labai svarbu nustatyti 
2025 m. tikslą. Nustačius šį tikslą dabar 
reikštų, kad toliau žengiama tuo pačiu 
keliu, kaip 2009 m., kai buvo nustatyti 
2020 m. tikslai. Nustačius 100 g/km 
2025 m. tikslą būtų užtikrinama, kad 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių degalų sunaudojimo 
efektyvumas toliau didėtų po 2020 m., kad 
būtų kuriamos ypač mažai anglies 
dioksido išmetančios transporto 
priemonės, ekonomika būtų mažiau 
pažeidžiama dėl naftos kainų šokų ir būtų 
išsaugomas ES pirmavimas;

Or. en

Pakeitimas 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina pateikti 
nurodymus dėl laikotarpio po 2020 m. Tai
turėtų būti daroma nustatant 2025 m. 
tikslą. Šis tikslas turėtų būti pagrįstas 
išmetamų teršalų kiekiu, kurį būtina 
sumažinti atsižvelgiant į Sąjungos 
ilgalaikius klimato kaitos tikslus, ir
paspartinti automobiliams skirtų 
ekonomiškai efektyvių CO2 mažinimo 
technologijų plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Reglamente reikalaujama, kad 
Komisija vykdytų poveikio vertinimą, 
siekdama peržiūrėti bandymų procedūras, 
kad jos tinkamai parodytų realų 
automobilių išmetamo CO2 kiekį. Šis 
darbas atliekamas Jungtinių tautų Europos 
ekonominėje komisijoje rengiant pasaulinę 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą, tačiau dar nėra baigtas.
Atsižvelgiant į tai ir kadangi esamas 
bandymų ciklas nepakankamai atspindi 
tikrąjį lengvųjų transporto priemonių ir 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių keliuose išmetamą teršalų 
kiekį, labai svarbu skubiai sukurti 
pagerintą bandymų ciklą. Pakeitus
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede, 
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priemonėms būtų taikomi panašaus 
griežtumo reikalavimai;

kuriame nustatomos teršalų išmetimo 
normos 2020 m., kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą, 
nustatytas dabartines bandymų procedūras 
reikėtų pataisyti I priede nustatytas ribas, 
kad gamintojams ir įvairių klasių 
transporto priemonėms būtų taikomi 
panašaus griežtumo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 16
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) energijos tiekimo ir transporto 
priemonių gamybos bei šalinimo sektorių 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos sudaro didelę bendro kelių 
transporto anglies dioksido išmetimo 
rodiklio, kuris ateityje gali smarkiai 
išaugti, dalį. Todėl reikėtų imtis politikos 
priemonių, kad gamintojai būtų skatinami 
priimti optimalius sprendimus, visų 
pirma, atsižvelgiant į transporto 
priemonėms tiekiamos energijos gamybos 
sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinant, kad 
šie išmetami teršalai nepanaikintų 
privalumų, susijusių su geresniais 
energijos sunaudojimo eksploatuojant 
transporto priemones rodikliais, kurių 
siekiama šiuo reglamentu. Todėl 
tikslinga, kad Komisija, ateityje 
peržiūrėdama šį reglamentą dėl 
laikotarpio po 2020 m., apsvarstytų 
reguliavimo tvarką, kurią taikant būtų 
atsižvelgiama į išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, susijusį su 
energijos tiekimu ir transporto priemonės 
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gyvavimo ciklu;

Or. en

Pakeitimas 17
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 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 1992 m. vasario 10 d. 
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

Pagrindimas

Lengvosios komercinės transporto priemonės yra vienintelė komercinės transporto 
priemonės, kuriose neįrengiami greičio ribotuvai. Greičio ribotuvai sumažintų išmetamų 
teršalų kiekį, pagerintų saugumą keliuose ir panaikintų dalį nesąžiningos didelių lengvųjų 
komercinių transporto priemonių ir mažų sunkvežimių konkurencijos.

Pakeitimas 18
Krišjānis Kariņš
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) yra tinkama įvertinti poreikį 
nebenaudoti išmetamo CO2 kiekio normų 
ir jas pakeisti kuro sunaudojimo 
efektyvumo normomis, kadangi išmetamo 
CO2 kiekio normomis neatsižvelgiama į 
šiuolaikinių vidaus degimo variklių 
išmetamas kenksmingas medžiagas. Todėl 
Komisija raginama pateikti ataskaitą šiuo 
klausimu;

Or. lv

Pakeitimas 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 13 konstatuojamoji dalis
pačioje pabaigoje, po prekybos, turėtų būti 
pridedamas šis sakinys:
„suteikiant proporcingas paskatas mažos 
taršos lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms“.

Or. en

Pakeitimas 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) 31 konstatuojamoji dalis
pirminio Komisijos pasiūlymo dėl 
Reglamento (ES) Nr. 510/2011, šis tekstas 
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iki galo:
Todėl tikslinga išnagrinėti .... kurioms 
taikomas šis reglamentas.“
turėtų būti pakeistas taip:
„Kelių eismo, ypač lengvųjų komercinių 
transporto priemonių eismo augimas ir 
dėl to didėjantys pavojai bei nepatogumai 
visoms valstybėms narėms kelia rimtų 
kelių saugumo, aplinkos ir klimato kaitos 
problemų. Todėl šiuo reglamentu 
įpareigojama iki 2015 m. sausio 1 d. 
įrengti greičio ribotuvus visose naujai 
pagaminamose N1 kategorijos transporto 
priemonėse.“

Or. en

Pakeitimas 21
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas 
technologijas“.

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 128 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas 
technologijas“.

Or. en

Pagrindimas

Vietoje Komisijos siūlomos 147 g CO2/km vertės, normos vertė turėtų būti be 128 g CO2/km, 
kad būtų pasiektas tas pat tikslo mastas nepriklausomai nuo transporto priemonės tipo.
Komisijos siūlomas 2020 m. tikslas yra 2015 m tikslo sugriežtinimas 29 % keleiviniams 
automobiliams, tačiau tik 16 % lengvosioms komercinėms transporto priemonėms.
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Pakeitimas 22
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011 
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 147 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas 
technologijas“.

2. Šiame reglamente nustatomas tikslas, 
kad nuo 2020 m. naujų Sąjungoje 
įregistruotų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių vidutinio išmetamų teršalų 
kiekio norma būtų 110 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
bei panaudojant naujoviškas 
technologijas“.

Or. en

Pagrindimas

Lengvosios komercinės transporto priemonės – tai vienas iš sparčiausiai augančių transporto 
priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinių, laikotarpiu nuo 1995 iki 2010 
m. jų dalis padidėjo 26 % Siekiant atsverti didėjantį lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamą CO2 kiekį, reikia griežtesnių išmetamo CO2 kiekio normų. Komisijos 
pateikta analizė rodo, kad 147 g CO2/km norma būtų nepakankama. 110g CO2/km tikslas 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms atitiktų 80g CO2/km tikslą lengviesiems 
automobiliams. Techninė analizė rodo, kad tokia norma yra technologijų požiūriu būtų 
įmanoma ir ekonomiškai efektyvi ir naudotojams, ir visuomenei.

Pakeitimas 23
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
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„2 a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių parko išmetamų teršalų kiekis 
būtų 85 g CO2/km, kaip skaičiuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones.“

Or. en

Pagrindimas

Neseniai paskelbtas bendrovės „AEA-Ricardo“ tyrimas rodo, kad technologijų požiūriu būtų 
įmanoma ir ekonomiškai efektyvu iki 2025 m. pasiekti 60 g CO2/km tikslą keleiviniams 
automobiliams. Atitinkamo apribojimo lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
tikslas būtų 85 g CO2/km. Tai padėtų skatinti investicijas, skirtas labai mažai anglies dioksido 
išmetančioms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (hibridinėms ir varomoms 
elektra), taip apsaugant Europos įmones nuo vis didėjančių naftos kainų. Be to, tai padėtų 
sumažinti oro ir triukšmo taršą, ypač miestuose, kur lengvosios komercinės transporto 
priemonės dažnai naudojamos. 

Pakeitimas 24
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Prie 1 straipsnio pridedama ši dalis:
„2 a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių parko išmetamų teršalų kiekis 
būtų 100 g CO2/km, kaip skaičiuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones.“

Or. en

Pagrindimas

2010 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė apie tai, kad planuoja išnagrinėti galimybę iki 
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2025 m. pasiekti 70 g CO2/km tikslą keleiviniams automobiliams, kaip anksčiau ragino 
Europos Parlamentas. Atitinkamo apribojimo lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms tikslas būtų 100 g CO2/km. Jei 2025 m. tikslo priėmimas būtų atidedamas 
vėlesniam laikui, kiltų pavojus, kad gamintojai nepakaktų pakankamai laiko jį įgyvendinti ir 
būtų vėluojama padaryti būtinus pakeitimus, jie būtų brangesni ilguoju laikotarpiu arba jie 
būtų nepakankami.

Pakeitimas 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Prie 1 straipsnio pridedama ši dalis:
„2 a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių parko išmetamų teršalų kiekis 
būtų 100 g CO2/km, kaip skaičiuojama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones.“

Or. en

Pakeitimas 26
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Prie 1 straipsnio pridedama ši dalis:
„2 a. Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatoma norma, pagal kurią vidutinis 
naujų lengvųjų transporto priemonių 
išmetamų teršalų kiekis turi būti nuo 100 
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g CO2/km iki 115 g CO2/km, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 1 dalyje.“

Or. en

Pakeitimas 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) Prie 1 straipsnio pridedama ši dalis:
„2 b. Nuo 2016 m. išmetamo CO2 kiekio 
matavimui Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytas 
bandymų procedūras pakeičia pasaulinė 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūra (angl. WLTP).“

Or. en

Pakeitimas 28
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir c 
punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 1 
dalies a ir c punktai netaikomi gamintojui, 
kuris kartu su visomis su juo susijusiomis 
įmonėmis atsakingas už mažiau nei 500 per 
praėjusius kalendorinius metus ES 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių“.

4) 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir c 
punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 1 
dalies a ir c punktai netaikomi gamintojui, 
kuris kartu su visomis su juo susijusiomis 
įmonėmis atsakingas už mažiau nei 10 000
per praėjusius kalendorinius metus ES 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių“.
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Or. ro

Pakeitimas 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 3 straipsnio 1 dalies h punktas 
papildomas šiuo tekstu:
„taikant šį punktą nuo 2016 m. sausio 1 d. 
taikoma nauja pasaulinė lengvųjų 
transporto priemonių bandymų 
procedūra.“

Or. en

Pakeitimas 30
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingaisiais kreditais suteikiant taršos laidimus mažiau nei 50 g/km CO2 išmetančioms 
transporto priemonėms silpninami atskiri gamintojų anglies dioksido išmetimo tikslai. Tai, 
kad elektra varomos transporto priemonės šiuo metu reglamente laikomomis netaršiomis 
transporto priemonėmis, jau yra didelė paskata, kadangi tarša elektra varomų transporto 
priemonių „nuo išgavimo iki panaudojimo“ tarša ura žymei didesnė nei 0g CO2/km. 
Ypatingaisiais kreditais padidinamas vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio normų 
iškraipymas ir kenkiama aplinkosauginiam naudingumui.
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Pakeitimas 31
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį laikoma, kad kiekviena nauja 
lengvoji komercinė transporto priemonė, 
kurios savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis nei 50 g CO2/km, yra:
– 2014 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės, 
– 2015 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2016 m. – 2,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2017 m. – 1,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2018 m.
Ypatingųjų kreditų sistemos taikymo 
laikotarpiu didžiausias naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, kurių 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50g CO2/km, skaičius, į 
kurį reikia atsižvelgti taikant 1 dalyje 
nurodytus koeficientus, neturi viršyti 
vieno gamintojo 1 % lengvųjų komercinių 
transporto priemonių.

Or. de

Pakeitimas 32
Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„Paskatos mažos taršos lengvosioms 
komercinėms transporto priemonėms
1. Skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį:
gamintojo, parduodančio mažiau nei 4 % 
naujų mažos taršos lengvųjų komercinių 
transporto priemonių, išmetančių mažiau 
nei 50 g CO2/km, vidutinė savitoji teršalų 
išmetimo norma sumažinama:
– 4 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 1 % naujų mažos taršos 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių;
– 3 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 2 % naujų mažos taršos 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių;
– 2 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 3 % naujų mažos taršos 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių;
– 1 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 4 % naujų mažos taršos 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių;
gamintojo, parduodančio daugiau nei 4 % 
mažos taršos lengvųjų komercinių 
transporto priemonių, išmetančių mažiau 
nei 50 g CO2/km, vidutinė savitoji teršalų 
išmetimo norma padidinama:
– 2 g gamintojams, parduodantiems 
daugiau nei 4 % naujų mažos taršos 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių;
– 3 g gamintojams, parduodantiems 
daugiau nei 5 % naujų mažos taršos 
lengvųjų komercinių transporto 
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priemonių;
2. Valstybės narės iki kiekvienų metų 
vasario 28 d. viešai paskelbia kiekvieno 
gamintojo pagamintų transporto 
priemonių, kurių savitasis išmetamo CO2
kiekis yra mažesnis kaip 50 g CO2/km, 
skaičių, palyginti su ankstesniais 
kalendoriniais metais, pradedant šio 
reglamento įsigaliojimo metais.
3. Komisija iki kiekvienų metų vasario 28 
d., pradedant šio reglamento įsigaliojimo 
metais, viešai skelbia ataskaitą, kaip, 
palyginti su ankstesniais kalendoriniais 
metais, paskatos mažos taršos 
lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms paveikė gamintojų savitąsias 
teršalų normas.

Or. en

Pakeitimas 33
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

2015 m. įvedamas greičio ribotuvas, 
didžiausią N1 kategorijos transporto 
priemonių greitį ribojantis 120 km/h.“

Or. de

Pakeitimas 34
Yannick Jadot
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) Įterpiamas šis straipsnis:
„5a straipsnis
Greičio ribotuvai
Nuo 2015 m. visose naujose lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse 
įrengiami greičio ribotuvai, ribojantys 
didžiausią jų greitį 110 km/h.“

Or. en

Pagrindimas

Lengvosios komercinės transporto priemonės yra vienintelė komercinės transporto 
priemonės, kuriose neįrengiami greičio ribotuvai. Greičio ribotuvai sumažintų išmetamų 
teršalų kiekį, pagerintų saugumą keliuose ir panaikintų dalį nesąžiningos didelių lengvųjų 
komercinių transporto priemonių ir mažų sunkvežimių konkurencijos.

Pakeitimas 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) Įterpiamas šis straipsnis:
„5a straipsnis
Greičio ribotuvai
Iki 2015 m. turėtų būti įvedami greičio 
ribotuvai, didžiausią naujai pagamintų N1 
kategorijos lengvųjų komercinių 
transporto priemonių greitį ribojantys 
100 km/h.“

Or. en
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Pakeitimas 36
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 6 straipsnis pakeičiamas taip:
Siekiant nustatyti, kaip gamintojas laikosi 
4 straipsnyje nurodytos savo savitosios 
teršalų išmetimo normos, kiekvienai 
lengvajai komercinei transporto priemonei, 
kuri suprojektuota taip, kad galėtų būti 
varoma Europos techninius standartus
atitinkančiais alternatyviais degalais, 
taikomas savitasis išmetamo CO2 kiekis iki 
2015 m. gruodžio 31 d. sumažinamas 5 %, 
atsižvelgiant į inovacinių degalų 
technologijų ir išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo galimybes naudojant biodegalus.
Toks sumažinimas taikomas tik tada, jei 
bent 30 % degalinių toje valstybėje narėje, 
kurioje lengvoji komercinė transporto 
priemonė registruota, parduoda šio tipo 
alternatyvius degalus, atitinkančius 
taikytinuose Sąjungos teisės aktuose 
biodegalams nustatytus tvarumo kriterijus.

Or. pl

Pagrindimas

5 % savitojo išmetamo CO2 kiekio sumažinimo priedas turėtų būti taikomas visiems 
alternatyviems degalams, įskaitant bioesterius, o ne tik bioetanolį.

Pakeitimas 37
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitiktis
1. Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitikties priemonės yra tinkamos 
užtikrinti, kad degalų taupymas ir 
keleivinių automobilių išmetamo CO2
kiekis per tipo patvirtinimo bandymus yra 
lygiaverčiai tiems, kurie ta pačia 
transporto priemone pasiekti įprastomis 
eksploatavimo sąlygomis.
2. Eksploatuojamų transporto priemonių 
CO2 atitiktis iki 2014 m. nustatoma 
trečiųjų šalių bandymais, vykdomais 
nepriklausomos sertifikuotos įstaigos 
bandymų ciklo metu.
3. Jei išmatuota CO2 vertė viršija 
gamintojo deklaruotą CO2 vertę daugiau 
kaip 4 %, taikoma Reglamento (EB) Nr. 
715/2007 10 straipsnio 5 dalis.“

Or. en

Pakeitimas 38
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 12 straipsnis papildomas šia dalimi: 

„4a. Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
pateikia peržiūrėtas įgyvendinimo 
nuostatas dėl ekologinių inovacijų 
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patvirtinimo, kad būtų palengvinamos 
paraiškų įgyvendinti naujoviškas 
technologijas teikimo procedūros ir 
pateikti gaires, kuriose nustatomos 
teisingos taikymo procedūros.“

Or. de

Pagrindimas

Reglamente (ES) Nr. 510/2011 nurodoma, kad siekiant įgyvendinti Bendrijos tikslą 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, sumažintą naudojant naujoviškas technologijas. Tačiau 
iki šiol buvo pateikta tik viena tokio pobūdžio paraiška. Padėtis galėtų būti pagerinta 
paržiūrėjus patvirtinimo procedūras, kad būtų palengvinamas paraiškų teikimas ir išleidžiant 
gaires.

 .

Pakeitimas 39
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 12 straipsnio 1 dalies paskutinis 
sakinys išbraukiamas.

Or. pl

Pagrindimas

Inovacinėms technologijoms negalima nustatyti apribojimų.

Pakeitimas 40
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 12 straipsnio 2 dalies c punktas 
išbraukiamas.

Or. pl

Pagrindimas

Ši išimtis yra nelogiška ir nepagrįsta. 

Pakeitimas 41
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas“.

b) 6 dalis pakeičiama taip:
– antroji pastraipa išbraukiama;
– trečioji pastraipa pakeičiama taip:
„Siekdama atsižvelgti į reguliuojamosios 
bandymų tvarkos savitajam išmetamo CO2
kiekiui matuoti pakeitimus, Komisija 
pagal 15 straipsnį ir 16 ir 17 straipsniuose 
nustatytomis sąlygomis priimdama 
deleguotuosius teisės aktus patikslina I 
priede nustatytas formules, užtikrindama, 
kad ankstesne ir nauja bandymų 
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procedūromis gamintojams ir įvairaus 
naudingumo transporto priemonėms būtų 
nustatomi panašaus griežtumo 
reikalavimai“.

Or. ro

Pakeitimas 42
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m.
taikytinas CO2 išmetimo normas“.

„Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
pateikia pasiūlymą dėl naujoms 
lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms po 2020 m. taikytinų CO2
išmetimo normų. Naujoji normos vertė 
apskaičiuojama taip, kad būtų galima 
įgyvendinti Baltojoje knygoje „Bendros 
Europos transporto erdvės kūrimo planas. 
Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“ nustatytus tikslus, 
įskaitant išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą 60 % 
iki 2050 m. Šis pasiūlymas turėtų būti 
paremtas nauju pasauliniu bandymų 
ciklu (angl. WLDTP). Jei iki 2014 m. 
balandžio mėn. nebus pasiektas 
susitarimas dėl šio standarto, pasiūlymas 
turi būti paremtas esamu bandymo ciklu 
(naujuoju Europos važiavimo ciklu). Į 
pasiūlymą dėl naujų CO2 išmetimo ribinių 
verčių taip pat įtraukiami:
– lengvųjų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio gyvavimo ciklo 
analizė, kaip nurodyta 2011 m. rugsėjo 20 
d. Komisijos komunikate „Veiksmų 
planas siekiant efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos“. Į jos rezultatus 
atsižvelgiama ribinės vertės vertinime; 
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– vairuojant realiomis sąlygomis 
išmetamų teršalų (angl. RDE) duomenys.

Or. de

Pagrindimas

Būtų pageidautina atlikti išsamią gyvavimo ciklo analizę, atspindinčią tikroviškas sąlygas. 
Tačiau dėl užsitęsusio sprendimų priėmimo proceso neturėtumėme pamiršti CO2 išmetimo
tikslų. Dėl naujų variklių koncepcijų ir vis mažėjančių degalų sąnaudų, pačių transporto 
priemonių išmetamas CO2 kiekis dabar sudaro mažiau nei pusę viso dėl lengvųjų komercinių 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio, o didžioji jo dalis išmetama gamybos ir antrinio 
perdirbimo etapų metu. Buvo gauta daug rezultatų, kuri rodo, kad tikrieji išmetamų teršalų 
lygiau yra žymiai didesni nei bandymo ciklo metu gaunami rezultatai.

Pakeitimas 43
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 „Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas“.

„Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitojo išmetamų teršalų kiekio 
normas, būdus pasiekti tikslą ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas išmetamo CO2 kiekio normas, 
kad iki 2025 m. būtų pasiektas rodiklis, 
pagal kurį išmetamas teršalų kiekis būtų 
nuo 100 g CO2/km iki 115 g CO2/km, 
nebent būtų tinkamai pagrįstas didesnis 
rodiklis, atsižvelgiant į mažos taršos 
technologijų naudojimą ir paplitimą 
rinkoje.
Remdamasi šia peržiūra, į kurią įeina 
bendras poveikio automobilių pramonei ir 
su ja susijusioms pramonės šakoms 
vertinimas, Komisija, jei tikslinga, 
pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį 
reglamentą, siekdama ekonomiškumo ir 
kuo didesnio neutralumo konkurencijos 
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požiūriu, ir užtikrina, kad Sąjunga 
pasiektų ilgalaikius kovos su klimato kaita 
tikslus.“

Or. en

Pakeitimas 44
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 „Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas“.

„Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas. Tokios 
normos turi derėti su ekonomiškai 
efektyviu būdu pasiekti Sąjungos 
ilgalaikius klimato kaitos 2050 m. tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikiai tikslai, kurių tikslo mastas nuolatos didėja, yra svarbūs klimato ir energijos srityje 
laikotarpiu iki 2030 m., taip pat siekiant ES teršalų išmetimo 2050 m. tikslų. Tokie tikslai taip 
pat yra svarbūs investavimo tikrumui. Todėl tai reikia nurodyti išsamiau.

Pakeitimas 45
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas“.

„Ne vėliau kaip 2017 m. Komisija peržiūri 
savitąsias teršalų išmetimo normas, būdus 
tikslui pasiekti ir kitus šio reglamento 
aspektus, kad nustatytų naujoms 
lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms po 2020 m. taikytinas CO2
išmetimo normas, grindžiamas nauja 
bandymų procedūra ir nauju bandymų 
ciklu, kuriuose atsižvelgiama į pasaulinę 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą.“

Or. en

Pakeitimas 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas“.

„Iki 2016 m. gruodžio 31 d., bet ne 
anksčiau nei bus visapusiškai nustatyti 
naujasis bandymų ciklas ir bandymų 
procedūros, Komisija peržiūri savitąsias 
teršalų išmetimo normas, būdus tikslui 
pasiekti ir kitus šio reglamento aspektus, 
kad nustatytų naujoms lengvosioms 
komercinėms transporto priemonėms po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

Or. en

Pakeitimas 47
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a a papunktis (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiama ši dalis:
„4a. Komisija įvertina galimybę „variklio 
išmetalų“ požiūrį, pagal kurį 
atsižvelgiama tik į teršalų išmetimą, 
susijusį su degalų gamyba ir naudojimu, 
pakeisti „gyvavimo ciklo“ požiūriu, kuris 
apima išmetamus teršalus visais 
transporto priemonės gyvavimo ciklo 
etapais nuo žaliavų gamybos iki gyvavimo 
ciklo pabaigos utilizavimo ar perdirbimo.“

Or. en

Pakeitimas 48
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunkčio -1 įtrauka (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įterpiama ši dalis:
„Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nurodyti realūs išmetamų 
teršalų kiekiai ir išmatuotos CO2 vertės 
tiksliai palyginamos, vadovaudamasi 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 
straipsnio 3 dalimi, užtikrina, kad 
bandymų procedūros elementai, kurie turi 
didelį poveikį matuojamam išmetamam 
CO2 kiekiui, būtų tiksliai apibrėžti ir 
bandymų lankstumas panaikintas.“

Or. en



PE504.232v01-00 32/36 AM\925661LT.doc

LT

Pakeitimas 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunkčio 2 a įtrauka (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įterpiama ši dalis:
„Siekiant patikrinti, ar pagamintų 
transporto priemonių išmetamas CO2
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kiekis atitinka patvirtinto tipo vertes, 
užtikrinama, kad būtų gautos tos 
transporto priemonės, kurios gamybos 
atitiktis yra tikrinama, aerodinaminio 
pasipriešinimo ir riedėjimo varžos vertės.“

Or. en

Pakeitimas 51
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 priedo 1 punkto c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„c) Nuo 2020 m.: „c) Nuo 2020 m.: 
Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 147 + a × (M – M0)

Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 110 + a × (M – M0)

Čia: Čia:

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

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

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

a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. en

Pagrindimas

Lengvosios komercinės transporto priemonės – tai vienas iš sparčiausiai augančių transporto 
priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinių, laikotarpiu nuo 1995 iki 2010 
m. jų dalis padidėjo 26 proc. Siekiant atsverti didėjantį lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamą CO2 kiekį, reikia griežtesnių išmetamo CO2 kiekio normų. Komisijos 
pateikta analizė rodo, kad 147 g CO2/km norma būtų nepakankama. 110g CO2/km tikslas 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms atitiktų 80g CO2/km tikslą lengviesiems 
automobiliams. Techninė analizė rodo, kad tokia norma yra technologijų požiūriu būtų 
įmanoma ir ekonomiškai efektyvi ir visuomenei, ir naudotojams.
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Pakeitimas 52
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
1 priedo 1 punkto c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„c) Nuo 2020 m.: „c) Nuo 2020 m.: 

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

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

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

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

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

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje, atėmus 300 kg

a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. pl

Pagrindimas

13 straipsnio 2 dalyje nenurodoma, kaip M0 parametras turi būti nustatomas kaip vidutinė 
masė tam tikrai transporto priemonių aibei. Pasiūlymas sumažinti šią vertę 300 kg yra 
paremtas toliau pateiktais skaičiavimais: CO2 = 175 + a x (M - Mo), kur CO2 (kairioji lygties 
pusė) yra lygus 147 g/km. Taigi M0 = 2610 kg ir a = 0.093, ir gaunama vertė M0 = 2310 kg. 
Todėl naujojoje formulėje, kuri turi būti taikoma po 2020 m., M0 vertė turėtų būti lygi 
2310 kg.

Pakeitimas 53
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) I priedo 1 punkte įterpiamas šis 
papunktis:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 85 + a × 
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(M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė
a = 0.093.“

Or. en

Pagrindimas

Neseniai paskelbtas bendrovės „AEA-Ricardo“ tyrimas rodo, kad technologijų požiūriu būtų 
įmanoma ir ekonomiškai efektyvu iki 2025 m. pasiekti 60 g CO2/km tikslą keleiviniams 
automobiliams. Atitinkamo apribojimo lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 
tikslas būtų 85 g CO2/km. Tai padėtų skatinti investicijas, skirtas labai mažai anglies dioksido 
išmetančioms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (hibridinėms ir varomoms 
elektra), taip apsaugant Europos įmones nuo vis didėjančių naftos kainų. Be to, tai padėtų 
sumažinti oro ir triukšmo taršą, ypač miestuose, kur lengvosios komercinės transporto 
priemonės dažnai naudojamos. 

Pakeitimas 54
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
I priedo 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) I priedo 1 punkte įterpiamas šis 
papunktis:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 100 + a × 
(M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
M0 = pagal 13 straipsnio 2 dalį nustatyta 
vertė
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a = *
(* atitinka 100 proc. nuolydį)“

Or. en


