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Pakeitimas 14
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos ekonomikai ir toliau 
nuolatos grės didelė rizika, susijusi 
didelėmis energijos kainomis, įskaitant 
potencialias naftos ar dujų krizes, nebent 
būtų žymiai padidintas efektyvus išteklių 
naudojimas. Nustačius tolesnį 60 g 
CO2/km 2025 m. tikslą būtų užtikrinama, 
kad transporto priemonių degalų 
sunaudojimo efektyvumas toliau didėtų po 
2020 m., ekonomika būtų mažiau 
pažeidžiama dėl naftos kainų šokų ir į 
rinką patektų daug ypač mažai anglies 
dioksido išmetančių transporto 
priemonių;

Or. en

Pagrindimas

2012 m. lapkričio mėn., bendrovės „AEA-Ricardo“ tyrimas dėl galimų automobilių ir furgonų 
išmetamo CO2 kiekio normų Europoje 2025 metais rodo, kad tikslas 2025 m. lengviesiems 
automobiliams pasiekti 60 g/km paspartintų ypač mažai anglies dioksido išmetančių 
technologijų įgyvendinimą. Šio tikslo negalima pasiekti naudojant tik įprastinius ir 
hibridinius automobilius, nebent būtų sumažintas jų dydis ir galia. Todėl reikia tam tikrų 
gairių dėl ypač mažai anglies dioksido išmetančių transporto priemonių.

Pakeitimas 15
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 
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pasauliniams jos konkurencingumui;

Or. lv

Pakeitimas 16
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 95 g CO2/km 
tikslas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti 
toliau matuojamas vadovaujantis 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojantis naujoviškomis 
technologijomis. Vis dėlto 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 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
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Pakeitimas 17
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ypač svarbu, kad eksploataciniai 
bandymai bandymų ciklo metu 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

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 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 19
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) turėtų būtų toliau dedamos 
pastangos, kad būtų išmetamas CO2 kiekis 
būtų sumažinamas daugiau nei 95g 
CO2/km sąjungos tikslas ir kad matavimai 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemones atitiktų realius 
transporto priemonių kelyje išmetamų 
teršalų kiekius. Šiam tikslui pasiekti į 
Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 turėtų būti 
įtraukta eksploatuojamų transporto 
priemonių CO2 atitiktis;

Or. en
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Pagrindimas

Esama vis didėjančio atotrūkio tarp transporto priemonių tipo patvirtinimo ir realaus naujų 
lengvųjų automobilių išmetamo teršalų kiekio. Tai svarbu, kadangi mažesnis išmetamo CO2
kiekis turi yra tiesiogiai susijęs su mažesnėmis vartotojų išlaidomis kurui. Siekiant užtikrinti, 
kad išmetamas CO2 kiekis vienam kilometrui atitiktų realiai transporto priemonių kelyje 
išmetamų teršalų kiekį, turėtų būti nustatyta eksploatuojamų transporto priemonių CO2
atitiktis. Tokie reikalavimai jau nustatyti kitų išmetamų teršalų atveju.

Pakeitimas 20
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija 2025 m. ir vėlesniam 
laikotarpiui turėtų peržiūrėti prielaidą, 
taikomą elektra varomoms transporto 
priemonėms, pagal kurią jos laikomos 
neišmetančiomis teršalų, ir nustatyti 
skaičiavimo metodiką, pagal kurią 
atsižvelgiama elektros gamybos metu į 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 21
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pripažįstant neproporcingą poveikį 
smulkiausiems gamintojams, kylantį iš 
savitųjų teršalų išmetimo normų, nustatytų 
atsižvelgiant į transporto priemonės
naudingumą, laikymosi, didelę 
administracinę naštą, susijusią su nukrypti 
leidžiančių nuostatų taikymo procedūra, ir 

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

leidžiančių nuostatų taikymo procedūra, ir 
tik nedidelę naudą dėl šių gamintojų 
parduodamų transporto priemonių 
neišmesto į aplinką CO2, gamintojams, 
kurie atsakingi už mažiau nei 500 naujų 
keleivinių automobilių per metus, iš dalies
nebetaikoma savitoji teršalų išmetimo 
norma ir mokestis už viršytą taršos normą. 
Komisija privalo pasiūlyti alternatyvius 
tokioms transporto priemonėms taikomus 
naudingumo kriterijus, kuriais 
atsižvelgiama į variklio galios ir visos 
transporto priemonės atliekamą naudingo 
darbo santykį;

Or. pl

Pagrindimas

Transporto priemonės masė yra tik vienas iš daugelio svarbių kriterijų. Nenurodomi jokie kiti 
svarbūs naudingumo parametrai, susiję su variklio gale ir trinties pasipriešinimu, ar 
nuostoliai dėl turbulencijos, t. y. transporto priemonės formos aerodinamikos.

Pakeitimas 22
Jan Březina, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) supaprastinama nukrypti leidžiančių 
nuostatų nustatymo mažiems 
gamintojams procedūra, suteikiant 
daugiau lankstumo dėl gamintojų 
prašymų nustatyti nukrypti leidžiančias 
nuostatas pateikimo ir Komisijos 
sprendimo jas nustatyti priėmimo 
terminų;

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Mažiems automobilių, skirtų galią ir greitį mėgstantiems žmonėms, gamintojams neturėtų būti 
daromos išimtys. Tokių automobilių gamyba visuomenei nėra gyvybiškai svarbi.

Pakeitimas 24
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) po 2020 m. turėtų būti toliau taikoma 
nukrypti leidžiančių nuostatų nustatymo 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 

(6) po 2020 m. turėtų būti toliau taikoma 
nukrypti leidžiančių nuostatų nustatymo 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 
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procedūra. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad 
reikalingos tam tikro rinkos segmento 
gamintojų pastangos mažinti išmetamų 
teršalų kiekį atitiktų didžiųjų gamintojų 
pastangas, nuo 2020 m. turėtų būti taikoma 
norma, kuri yra 45 % mažesnė už 2007 m. 
tam tikro rinkos segmento gamintojams 
taikytą savitąją teršalų išmetimo normą;

procedūra. Tuo metu, kai jiems suteikiami 
leidimai nukrypti, tam tikro rinkos 
segmento gamintojai privalo įrodyti, kad 
jie vykdo savo įsipareigojimus dėl normų. 
Tačiau, siekiant užtikrinti, kad reikalingos 
tam tikro rinkos segmento gamintojų 
pastangos mažinti išmetamų teršalų kiekį 
atitiktų didžiųjų gamintojų pastangas, nuo 
2020 m. visiems gamintojams turėtų būti 
taikoma tokia pati norma;

Or. pl

Pagrindimas

Tai būtina siekiant sąžiningos konkurencijos.

Pakeitimas 25
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 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.;

(7) 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,
kokių sąlygų reikia, kad būtų sumažintas
išmetamų teršalų kiekį pagal Sąjungos 
ilgalaikius klimato kaitos tikslus, ir koks 
būtų poveikis automobiliams skirtų 
ekonomiškai efektyvių technologijų plėtrai, 
kad būtų mažinamas automobilių 
išmetamas dulkių ir kenksmingų dujų 
kiekis ir skleidžiamas garsas. Todėl 
pageidautina, kad šie aspektai būtų 
peržiūrėti, Komisija pateiktų ataskaitą ir 
prireikus pasiūlymus dėl išmetamo CO2
kiekio tikslų po 2020 m. Į ataskaitą turėtų 
būti įtrauktas viso gamybos proceso, 
transporto priemonės eksploatavimo ir 
pašalinimo ir perdirbimo metu išmetamo 



AM\925662LT.doc 11/78 PE504.233v01-00

LT

CO2 kiekio vertinimas;

Or. pl

Pagrindimas

Išmetalų klausimu reikia taikyti holistinį požiūrį.

Pakeitimas 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 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.;

(7) 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 lengvųjų 
automobilių išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo ekonomiškai efektyvių 
technologijų plėtrą. Todėl pageidautina, 
kad Komisija pateiktų ataskaitą ir pasiūlytų 
tikslus po 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 27
Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
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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.;

taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 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. Ataskaitoje turi būti 
atsižvelgiama į viso lengvųjų transporto 
priemonių gyvavimo ciklo metu (įskaitant 
gamybą ir gyvavimo ciklo pabaigą) 
išmetamą CO2 kiekį;

Or. en

Pakeitimas 28
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 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.;

(7) siekiant sudaryti sąlygas automobilių 
pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir 
taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, 
kaip Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 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 kuriuos reikia pasiekti iki 
2025 m. ir vėliau;

Or. en
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Pakeitimas 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pripažįstant, kad gamintojams reikia 
daug laiko moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai ir siekiant 
investuotojams suteikti jiems reikalingą 
tikrumą, labai svarbu nustatyti 2025 m. 
tikslą. Nustačius šį tikslą dabar reikštų, 
kad toliau žengiama tuo pačiu keliu, kaip 
2007 m., kai buvo nustatyti 2020 m. 
tikslai. Turint omenyje tai, kad JAV 
neseniai priėmė plataus užmojo 
standartus dėl degalų taupymo, jei 
Europa nori toliau išlikti pasaulio 
švaresnių transporto priemonių varžybų 
lydere, ji turi nustatyti ilgalaikį 65g 
CO2/km 2025 m. tikslą;

Or. en

Pakeitimas 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Reglamente 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, 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
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Pakeitimas 32
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šis darbas atliekamas 
Jungtinių Tautų Europos ekonominėje 
komisijoje rengiant pasaulinę lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūrą
(WLTP), tačiau dar nėra baigtas. Todėl 
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede 
nustatomos teršalų išmetimo normos 
2020 m., kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą.
Siekiant gamintojams suteikti planavimo 
tikrumą, dabartinė bandymų procedūra 
šio reglamento tikslais taikoma iki 
2020 m. pabaigos. Nuo 2021 m. dabartinė 
bandymų procedūra turėtų būti pakeista 
pasauline lengvųjų transporto priemonių 
bandymų procedūra. Kai tik 2021 m. šio 
reglamento tikslais bus pradėta taikyti 
pasaulinė lengvųjų transporto priemonių 
bandymų procedūra, turėtų būti pataisytos 
I priede nustatytos ribos, kad gamintojams 
ir įvairių klasių transporto priemonėms 
būtų taikomi panašaus griežtumo 
reikalavimai;

Or. de

Pakeitimas 33
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 34
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį reikėtų perduoti Komisijai, 
kad būtų papildytos taisyklės, susijusios su 
nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo 
normų leidžiančiomis nuostatomis, iš 
dalies pakeisti su išmetamo CO2 kiekio 
stebėjimu susijusius duomenų reikalavimus 
ir pritaikyti I priede pateiktas savitojo 

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

išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo 
formules prie pokyčių dėl transporto 
priemonių masės ir bandymų procedūros 
savitajam išmetamo CO2 kiekiui 
apskaičiuoti. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 35
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. lv

Pakeitimas 36
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Komisija įvertino galimybę nustatyti 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jo plotą 
ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ koeficientą
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede 
pateiktose formulėse. Nustatyti šį dydį 
įmanoma ir galimybė jį naudoti buvo 
įvertinta atliekant poveikio vertinimą. 
Remiantis tuo vertinimu daroma išvada, 
kad 2020 m. taikytinoje formulėje 
naudojamas „naudos“ parametras turėtų 
būti masė, kadangi pakeitus naudingumo 
parametrą nebūtų pasiektas tikslas 
užtikrinti planavimo tikrumą, nes 
gamintojai, remdamiesi tuo, kad esamas 
parametras ir toliau bus taikomas, yra 
parengę savo atitikties užtikrinimo planus 
iki 2020 m. Tačiau nuo 2025 m. transporto 
priemonės ratų apibrėžto ploto kaip 
„naudos“ parametro naudojimą būtų 
galima pagrįsti mažesnėmis jo 
sąnaudomis ir pranašumais. Taigi, 
siekiant užtikrinti sklandų būsimą 
perėjimą nuo masės parametro naudojimo 
prie transporto priemonės ratų apibrėžto 
ploto parametro naudojimo, reikia įvesti 
transporto priemonės ratų apibrėžtu plotu 
pagrįstą formulę, kurią gamintojai taikytų 
nuo 2016 m. kaip mase pagrįstos formulės 
alternatyvą;

Or. en

Pakeitimas 37
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) naujų lengvųjų automobilių 
savitasis išmetamo CO2 kiekis 
matuojamas remiantis Sąjungoje 
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suderintu pagrindu pagal Reglamente 
(EB) Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) 
Nr. 692/2008 nustatytą metodiką. Siekiant 
kuo labiau sumažinti su Reglamentu 
443/2009 susijusią administravimo naštą, 
vykdymas turėtų būti vertinamas pagal 
valstybių narių renkamus Komisijai 
pateikiamus duomenis apie naujų 
automobilių registravimą arba 
eksploatuojamų transporto priemonių 
atitiktį Sąjungoje. Kad vykdymo 
vertinimui pateikiami duomenys būtų 
palyginami, šių duomenų rinkimo ir 
pateikimo taisyklės turėtų būti kuo labiau 
suderintos;

Or. en

Pakeitimas 38
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Direktyvoje 2007/46/EB numatoma, 
kad gamintojai turi išduoti atitikties 
liudijimus, kuriuos turi turėti kiekvienas 
naujas keleivinis automobilis, ir kad 
valstybės narės turi leisti naują keleivinį 
automobilį registruoti ir pradėti 
eksploatuoti tik tada, kai jis turi galiojantį 
atitikties liudijimą. Valstybėse narėse 
renkami duomenys turėtų atitikti atitikties 
liudijimą, kurį, kai tinkama, lengvajam 
automobiliui išdavė gamintojas. Jeigu 
valstybės narės dėl pateisinamų priežasčių 
nenaudoja atitikties liudijimo naujo 
keleivinio automobilio registracijos ir 
eksploatavimo pradžios procesui užbaigti, 
jos turėtų imtis būtinų priemonių, skirtų 
užtikrinti tinkamą stebėsenos procedūros 
tikslumą. Turėtų būti numatyta Sąjungos 
standartų duomenų bazė, skirta atitikties 
liudijimų ir eksploataciniams duomenims. 
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Ji turėtų būti naudojama kaip vienas 
bendras nuorodų šaltinis, sudarant 
valstybėms narėms sąlygas lengviau 
tvarkyti registracijos duomenis naujai 
registruojant transporto priemones;

Or. en

Pakeitimas 39
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
vertinama, kaip gamintojai vykdo 
Reglamentu (EB) Nr. 443/2009 nustatytas 
normas. Gamintojai, kurių vidutinis 
išmetamo CO2 kiekis viršija tuo 
reglamentu leidžiamas normas, moka 
mokestį už viršytą taršos normą už 
kiekvienus kalendorinius metus nuo 
2012 m. Mokestis turėtų būti pritaikomas 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Ilgainiui mokestis 
turėtų būti didinamas. Siekiant suteikti 
pakankamai paskatų imtis mažinti 
keleivinių automobilių savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, mokestis turi atspindėti 
technologines sąnaudas ir galimas 
didžiausias ribines atitikties Reglamentui 
(EB) Nr. 443/2009 sąnaudas. Sumos, 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatytas tokio lygio mokestis už viršytą taršos normą, kad būtų užtikrinama, kad 
visi gamintojai laikytųsi reglamento. Siekiant suteikti pakankamai paskatų imtis mažinti 
keleivinių automobilių savitąjį išmetamo CO2 kiekį, mokestis turi atspindėti galimas atskirų 
gamintojų didžiausias ribines sąnaudas, paremtas technologinėmis sąnaudomis.
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Pakeitimas 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

___________________
+ OL: įrašyti šio reglamento priėmimo 
datą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 95 g 
CO2/km, kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 III ir
XII priedą, ECE R83-06 ir ECE R101 
kiekvienu atskiru atveju, kaip galioja +.“

____________________
+ OL: įrašyti šio reglamento priėmimo 
datą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Nuo 2020 m. šiuo reglamentu nustatomas 
tikslas, kad vidutinis naujų automobilių 
parko išmetamų teršalų kiekis būtų 80 g 
CO2/km, kaip skaičiuojama pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones.“

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Šio teisės akto poveikio vertinimo makroekonominis modeliavimas parodė, kad dėl ES išlaidų 
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naftai sumažėjimo, kuris atsirastų dėl 2020 m. tikslo, BVP augimas padidėtų apie 12 mlrd. 
eurų. Jei 2020 m. tikslai būtų sugriežtinti, šis skaičius būtų dar didesnis.

Pakeitimas 43
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 60 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 44
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 75 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 



PE504.233v01-00 24/78 AM\925662LT.doc

LT

Nr. 715/2007 ir Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą ir jo 
įgyvendinimo priemones.“

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis tikslas automobilių gamintojams ir jų tiekėjams suteikia planavimo ir investavimo 
tikrumo. 2008 m. buvo nustatytas 12 metų ilgalaikis tikslas, tai turėtų būti pakartojama. 75g 
tikslas užtikrintų, kad įprastinės transporto priemonės būtų toliau gerinamos, tačiau 
neprireiktų labai pažangių technologijų, pvz. elektra varomų transporto priemonių plataus 
masto įsiskverbimo.

Pakeitimas 45
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu nustatoma 
norma, pagal kurią vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis turi būti nuo 65 g CO2/km iki 75 g 
CO2/km, kaip nurodyta 13 straipsnio 
5 dalyje.“

Or. en

Pakeitimas 46
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nuo 2020 m. šiame reglamente nustatytas
vidutinis 95 g CO2/km išmetamas CO2
kiekis matuojamas pagal šį reglamentą
(angl. k. vertėjo pastaba: trūksta veiksnio) 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedą 
ir jo įgyvendinimo priemones, ir 
pasiekiamas naudojant variklių 
technologijos pagerinimais ir panaudojant 
naujoviškas technologijas.“

Or. de

Pakeitimas 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 2 dalies įrašoma ši 
dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 65 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 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
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Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
1 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 1 straipsnyje kaip 2 b dalis įrašoma ši 
dalis:
„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 49
Jan Březina, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
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 
keleivinių automobilių“.

4. 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir 
c punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 
1 dalies a ir c punktai netaikomi 
gamintojui, kuris kartu su visomis su juo 
susijusiomis įmonėmis atsakingas už 
mažiau nei 1000 per praėjusius 
kalendorinius metus ES įregistruotų naujų 
keleivinių automobilių“.

Or. en

Pagrindimas

Mažų gamintojų prašymų dėl leidimų nukrypti teikimas vyko labai sudėtingai ir šiam procesui 
reikėjo didelių išteklių, taip pat ir Europos Komisijos išteklių. Komisijos poveikio vertinime 
nurodoma, kad šie gamintojai klimatą paveikia nežymiai. Be to, 500 automobilių riba trukdo 
šių mažų bendrovių ekonominiam vystymuisi, jos būtų labiau finansiškai perspektyvios, jei 
gamintų iki 1000 automobilių per metus, ypač ekonomikos krizės sąlygomis.
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Pakeitimas 50
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
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 
keleivinių automobilių“.

4. 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir 
c punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 
1 dalies a ir c punktai netaikomi 
gamintojui, kuris kartu su visomis su juo 
susijusiomis įmonėmis atsakingas už 
mažiau nei 5000 per praėjusius 
kalendorinius metus ES įregistruotų naujų 
keleivinių automobilių“.

Or. ro

Pakeitimas 51
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 3 straipsnio 1 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:
„f) savitasis išmetamo CO2 kiekis –
keleivinio automobilio išmetamo CO2
kiekis, išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė 
(bendra). Keleivinių automobilių, kurių 
tipas nebuvo patvirtintas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, „savitasis 
išmetamo CO2 kiekis“ – išmetamo CO2
kiekis, išmatuotas pagal tą pačią 
matavimo tvarką, kuri nurodyta 
keleiviniams automobiliams Reglamente 
(EB) Nr. 692/2008, arba taikant Komisijos 
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patvirtintą procedūrą tokių keleivinių 
automobilių išmetamo CO2 kiekiui
nustatyti; šio reglamento tikslais bet kokie 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007, 
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 ir EEK 
standartų R 83 ir R 101, kuriais 
remiamasi ir kurie įsigalioja nuo 2013 m. 
sausio 1 d., pakeitimai, įsigalioja nuo 
2021 m. sausio 1 d.“

Or. de

Pakeitimas 52
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo h 
punktu:
„h) alternatyvūs degalai – skystos ar dujų 
pavidalo didelės energijos cheminės 
medžiagos, dažniausiai angliavandenilių 
junginiai.“

Or. pl

Pagrindimas

Į šią apibrėžtį įtraukiami biodegalai ir tradiciniai degalai, kurie buvo pakeisti siekiant 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį.

Pakeitimas 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
3 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 3 straipsnio 1 dalies f punkto gale 
įrašomas šis tekstas:
„šio punkto tikslais nuo 2016 m. sausio 1 
d. taikoma nauja pasaulinė lengvųjų 
transporto priemonių bandymų 
procedūra.“

Or. en

Pakeitimas 54
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Ypatingieji kreditai
1) Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį, kiekvienas naujas keleivinis 
automobilis, kurio savitasis išmetamo CO2
kiekis yra mažesnis kaip 50 % šiai 
atitinkamos kiekvienam gamintojui pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 nustatytos 
savitosios teršalų normos, yra:
– 3,5 automobiliai – 2012 m.;
– 3,5 automobiliai – 2013 m.;
– 2,5 automobiliai – 2014 m.;
– 2,5 automobiliai – 2015 m.;
– 2,5 automobiliai – 2016 m.;
– 2,5 automobiliai – 2017 m.;
– 2 automobiliai – 2018 m.;
– 2 automobiliai – 2019 m.;
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–2 automobiliai – 2020 m.
1a) Taikant 1 dalį priskaičiuoti kelis 
kartus galima tik jei gamintojo vidutinis 
savitasis išmetamo CO2 kiekis tais 
kalendoriniais metais jo savitąją teršalų 
išmetimo normą viršija ne daugiau kaip 
15 proc.“

Or. de

Pakeitimas 55
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 56
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Po 5 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos

Paskatos mažos taršos lengvosioms 
transporto priemonėms 

Or. en
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Pakeitimas 58
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos

Ypatingieji kreditai

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį laikoma, kad kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, kurio savitasis 
išmetamo CO2 kiekis yra mažesnis nei 50
g CO2/km CO2, yra:

– 2 automobiliai – 2020 m.;
– 1,7 automobiliai – 2021 m.;
– 1,5 automobiliai – 2022 m.;
–1,3 automobiliai – 2023 m.
1 automobilis nuo 2024 m.

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis atskirais 
metais taikomas ne daugiau kaip 2 %visų
naujų įregistruotų vieno gamintojo 
keleivinių automobilių.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, žaliavų ir gamybos išlaidos, 
susijusios su ypač mažai anglies dvideginio išmetančių transporto priemonių kūrimu, yra 
didelės, gali prireikti papildomų paskatų, kad gamintojai būtų skatinami ypač mažai anglies 
dvideginio išmetančias transporto priemones pradėti tiekti anksčiau nei jie tai darytų 
paprastai. Ypatingieji kreditai galėtų tam pasitarnauti, tačiau jie taip pat galėtų pakenkti 95g 
tikslui. Todėl apribojant daugiklius, laikotarpį ir kreditų, kuriuos galima naudoti, kiekį, reikia 
nustatyti teisingą pusiausvyrą.

Pakeitimas 59
Alejo Vidal-Quadras
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 45 g CO2/km, 2016–2019 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 2 
keleiviniai automobiliai.

Or. en

Pakeitimas 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

Skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį:

a) gamintojo, parduodančio mažiau nei 
4 proc. naujų mažos taršos lengvųjų 
transporto priemonių, išmetančių mažiau 
nei 35 g CO2/km, vidutinė savitoji teršalų 
išmetimo norma sumažinama:
– 4 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 1 proc. naujų mažos taršos 
lengvųjų transporto priemonių;
– 3 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 2 proc. naujų mažos taršos 
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lengvųjų transporto priemonių;
– 2 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 3 proc. naujų mažos taršos 
lengvųjų transporto priemonių;
– 1 g gamintojams, parduodantiems 
mažiau nei 4 proc. naujų mažos taršos 
lengvųjų transporto priemonių;
b) gamintojo, parduodančio daugiau nei 
4 proc. mažos taršos lengvųjų transporto 
priemonių, išmetančių mažiau nei 35 g 
CO2/km, vidutinė savitoji teršalų išmetimo 
norma padidinama:
– 2 g gamintojams, parduodantiems 
daugiau nei 4 proc. naujų mažos taršos 
lengvųjų transporto priemonių;
– 3 g gamintojams, parduodantiems 
daugiau nei 5 proc. naujų mažos taršos 
lengvųjų transporto priemonių;
1a. Valstybės narės iki kiekvienų metų 
vasario 28 d. viešai paskelbia kiekvieno 
gamintojo pagamintų transporto 
priemonių, kurių savitasis išmetamo CO2
kiekis yra mažesnis kaip 35 g CO2/km, 
skaičių, palyginti su ankstesniais 
kalendoriniais metais, pradedant ....+.
1b. Komisija iki kiekvienų metų vasario 
28 d., pradedant ...+, viešai skelbia 
ataskaitą, kaip, palyginti su ankstesniais 
kalendoriniais metais, paskatos mažos 
taršos lengvosioms transporto 
priemonėms paveikė gamintojų savitąsias 
teršalų normas.
__________________
+ OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
metus.

Or. en

Pakeitimas 61
Josefa Andrés Barea



AM\925662LT.doc 35/78 PE504.233v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos

Itin mažai anglies dioksido išmetančios 
transporto priemonės

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m.
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Nuo 2020 m.: 

a) kiekvienam gamintojui, kuris Sąjungos 
rinkoje atsakingas už daugiau kaip 5 
proc. naujų keleivinių transporto 
priemonių, kurių savitasis išmetamų 
teršalų kiekis yra mažesnis kaip 50 g 
CO2/km, registraciją, nustatoma 2 g 
CO2/km didesnė vidutinio savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma;
b) kiekvienam gamintojui, kuris Sąjungos 
rinkoje atsakingas už mažiau kaip 4 proc. 
naujų keleivinių transporto priemonių, 
kurių savitasis išmetamų teršalų kiekis 
yra mažesnis kaip 50 g CO2/km, 
registraciją, nustatoma 1 g CO2/km 
mažesnė vidutinio savitojo išmetamo CO2
kiekio norma;
c) kiekvienam gamintojui, kuris Sąjungos 
rinkoje atsakingas už nuo 4 iki 5 proc. 
naujų keleivinių transporto priemonių, 
kurių savitasis išmetamų teršalų kiekis 
yra mažesnis kaip 50 g CO2/km, 
registraciją, taikoma nepakeista vidutinio 
savitojo išmetamo CO2 kiekio norma;

Or. en

Pakeitimas 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
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Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, arba išmetantis mažiau 
nei 50 % mažiau CO2 nei pagal 1 priede 
pateiktą formulę jam nustatyta savitoji 
teršalų norma, bet ne daugiau nei 70g 
CO2/km, nuo 2016 m. skaičiuojamas kaip 
2 keleiviniai automobiliai. Panaudoti dalį 
susikaupusių kreditų ar juos visus galima 
bet kuriais metais 2016–2025 m.
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Pakeitimas 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, arba išmetantis mažiau 
nei 50 % mažiau CO2 nei pagal 1 priede 
pateiktą formulę jam nustatyta savitoji 
teršalų norma, bet ne daugiau nei 70g 
CO2/km, nuo 2016 m. skaičiuojamas kaip 
2 keleiviniai automobiliai. Panaudoti dalį 
susikaupusių kreditų ar juos visus galima 
bet kuriais metais 2016–2025 m.
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

ES susitarė dėl bendros politikos vizijos siekiant švaraus ir tvaraus transporto ateities 
dešimtmečiais. Dėl to rinkoje greičiau atsiras šios daug lėšų reikalaujančios technologijos ir 
bus teikiama naudos visoms suinteresuotoms šalims, įskaitant klientus (ankstyvas produktų 
tiekimas), aplinką (mažesnis išmetamo CO2 kiekis) ir gamintojus (sparčiau mažėjančios 
sąnaudos). Dėl padėties rinkoje neaiškumo reikia įtraukti tam tikrus lanksčius mechanizmus, 
kad būtų išsaugota parama šioms transporto priemonėms.

Pakeitimas 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m.
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, arba išmetantis mažiau 
nei 50 % mažiau CO2 nei pagal 1 priede 
pateiktą formulę jam nustatyta savitoji 
teršalų norma, bet ne daugiau nei 70g 
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CO2/km, nuo 2016 m. skaičiuojamas kaip
1,5 keleiviniai automobiliai.

Or. en

Pakeitimas 65
Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 2 
keleiviniai automobiliai, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

Or. en

Pagrindimas

Paramos mažos taršos transporto priemonėms lygis yra didesnis, pvz., JAV ir Kinijoje. ES 
politika turi atitikti šių šalių ir (arba) regionų politiką, kad ES nepatektų į nepalankią 
konkurencinę padėtį, kuri neigiamai paveiktų ES pramonės konkurencingumą pasaulyje.

Pakeitimas 66
Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 45 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
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keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamuoju laikotarpiu, kai pereinama nuo kuru varomų prie elektra varomų automobilių, 
dar ne visur yra automobiliams skirtos elektros (ypač retai apgyvendintose vietovėse). Todėl 
svarbu taip pat paskatinti mažai CO2 išmetančių hibridinių elektrinių transporto priemonių 
kūrimą.

Pakeitimas 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 35 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

1. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekvienas naujas 
keleivinis automobilis, išmetantis mažiau 
kaip 50 g CO2/km, 2020–2023 m. 
laikotarpiu skaičiuojamas kaip 1,3 
keleivinio automobilio, o nuo 2024 m. –
kaip 1 keleivinis automobilis.

Or. ro

Pakeitimas 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Pakeitimas 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 70
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

2. nuo 2020 m. kiekvienais paskesniais 
kalendoriniais metais Komisija, 
remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikė pagal 8 straipsnio 2 dalį, 
apskaičiuoja, kokį poveikį pagal šio 
straipsnio nuostatas gauti kreditai ir 
debetai turi 1 straipsnio 2 dalyje
nustatytai normai.“

Or. en

Pakeitimas 71
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 20 000 naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

2. 1 dalyje nurodytas daugiklis per visą 
2020–2023 m. laikotarpį taikomas ne 
daugiau kaip 1 proc. naujų įregistruotų 
vieno gamintojo keleivinių automobilių.“

Or. de

Pakeitimas 72
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
5 a straipsnio (naujo) 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvieno gamintojo savitosios teršalų 
normos, gautos iš ypatingųjų kreditų 
skaičiavimo, padidinimas negali viršyti 5 
g CO2/km.

Or. en

Pakeitimas 73
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pl
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 74
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitiktis
1. Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitikties nuostatos taikomos mutatis 
mutandis naujų keleivinių automobilių 
degalų sąnaudoms ir išmetamam CO2
kiekiui nustatyti per visą jų eksploatavimo 
laikotarpį įprastomis eksploatavimo 
sąlygomis, išdėstytomis Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 9 straipsnyje ir II priede. 
Tomis nuostatomis reikalaujama atlikti 
naujos transporto priemonės, kurios 
eksploatacinė atitiktis tikrinama, 
nepriklausomą saviriedos testą, kad būtų 
išmatuota varža dinamometro nustatymui.
2. Eksploatuojamų transporto priemonių 
eksploatacinių bandymų rezultatai 
pateikiami kartu su nepriklausomos ir 
sertifikuotos institucijos parengta patikros 
ataskaita. Patikros ataskaitoje įvertinama, 
ar eksploatuojamų transporto priemonių 
eksploataciniai bandymai atitiko įprastas 
eksploatavimo sąlygas ir reikiamus 
pataisymus.
3. Valstybės narės pagal Direktyvą 
2003/4/EB elektroniniu būdu viešai 
paskelbia eksploatuojamų transporto 
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priemonių eksploatacinių bandymų 
rezultatus ir kartu su jais pateiktą patikros 
ataskaitą ir per tris mėnesius perduoda 
šiuos rezultatus ir patikros ataskaitą 
Komisijai.
4. Jei naujo eksploatuojamo keleivinio 
automobilio eksploatacinių bandymų 
metu išmatuota išmetamo CO2 kiekio 
vertė viršija 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
savitojo išmetamo CO2 kiekio normą 
daugiau kaip 4 proc., Komisija 
perskaičiuoja praėjusių metų vidutinį 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį, siekdama 
užtikrinti atitiktį savitajai teršalų išmetimo 
normai pagal 8 straipsnį. Remiantis šiuo 
perskaičiavimu, jei viršijama savitoji 
teršalų išmetimo norma, taikomas 
mokestis už viršytą taršos normą pagal 9 
straipsnį.
5. Komisija veda centrinį eksploatuojamų 
transporto priemonių eksploatacinių 
bandymų rezultatų, kuriuos jai pateikia 
valstybės narės, registrą ir kasmet 
paskelbia suvestinę ataskaitą. Centrinis 
registras ir suvestinė ataskaita viešai 
skelbiami elektronine forma.
6. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
tikslias taisykles dėl 1 dalyje nurodytos 
eksploatuojamų transporto priemonių 
atitikties, reikalingos siekiant užtikrinti, 
kad per eksploatacinius bandymus būtų 
kuo labiau atkurtos įprastos 
eksploatavimo sąlygos, kartu skatinant 
vienodą įgyvendinimą ir kad 
įgyvendindami 1 dalį gamintojai remtųsi 
bandymais ir 2 dalyje nurodytų patikros 
ataskaitų vertinimais. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami taikant 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Tos taisyklės priimamos ne vėliau kaip 
[metai-mėnuo-diena].“

Or. en
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Pagrindimas

Galiojančios nuostatos dėl eksploatuojamų transporto priemonių atitikties yra nusistovėjusios 
ir yra tinkamas pagrindas degalų sąnaudoms ir išmetamam CO2 kiekiui įprastomis 
eksploatavimo sąlygomis nustatyti. Jei faktinis išmetamo CO2 kiekis viršija atitikties liudijime 
įrašytą kiekį nepagrįstai dideliu skirtumu, tikslinga, kad Komisija peržiūrėtų, kaip 
ankstesniais metais buvo laikomasi savitosios teršalų normos ir nustatytų mokestį už viršytą 
taršos normą.

Pakeitimas 75
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Įterpiamas šis straipsnis: 
„7a straipsnis
Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitiktis
1. Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitikties nuostatos, išdėstytos Reglamento 
(EB) Nr. 692/2008 9 straipsnyje ir II 
priede, taikomos mutatis mutandis
keleivinių automobilių degalų sąnaudoms 
ir išmetamam CO2 kiekiui nustatyti per 
visą jų eksploatavimo laikotarpį 
įprastomis eksploatavimo sąlygomis.
2. Visų naujų eksploatuojamų transporto 
priemonių eksploatacinių bandymų 
rezultatai pateikiami kartu su 
nepriklausomos ir sertifikuotos 
institucijos parengta patikros ataskaita, 
kurioje įvertinama, ar eksploatuojamų 
transporto priemonių eksploataciniai 
bandymai atitiko įprastas eksploatavimo 
sąlygas ir reikiamus pataisymus.
3. Valstybės narės pagal Direktyvą 
2003/4/EB elektroniniu būdu viešai 
paskelbia eksploatuojamų transporto 
priemonių eksploatacinių bandymų 
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rezultatus ir kartu su jais pateiktą patikros 
ataskaitą ir per tris mėnesius perduoda 
šiuos rezultatus ir patikros ataskaitą 
Komisijai.
4. Jei eksploatuojamo keleivinio 
automobilio eksploatacinių bandymų 
metu išmatuota išmetamo CO2 kiekio 
vertė viršija 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
savitojo išmetamo CO2 kiekio normą 
daugiau kaip 4 proc., Komisija 
perskaičiuoja tų metų vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, siekdama užtikrinti 
atitiktį savitajai teršalų išmetimo normai 
pagal 8 straipsnį. Remiantis šiuo 
perskaičiavimu, jei viršijamas savitoji 
teršalų išmetimo norma, taikomas 
mokestis už viršytą taršos normą pagal 9 
straipsnį.
5. Komisija veda centrinį eksploatuojamų 
transporto priemonių eksploatacinių 
bandymų rezultatų, kuriuos jai pateikia 
valstybės narės, registrą ir kasmet 
paskelbia suvestinę ataskaitą. Centrinis 
registras ir suvestinė ataskaita viešai 
skelbiami elektronine forma.“

Or. en

Pakeitimas 76
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitiktis
Eksploatuojamų transporto priemonių 
atitikties priemonės yra tinkamos 
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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.
Eksploatuojamų transporto priemonių 
CO2 atitiktis iki 2014 m. nustatoma 
trečiųjų šalių bandymais, vykdomais 
nepriklausomos sertifikuotos įstaigos 
bandymo ciklo metu.
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 77
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 78
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5) Gavę pranešimą apie pagal 4 dalį 
atlikto preliminaraus skaičiavimo 
rezultatą, gamintojai Komisijai gali per 
tris mėnesius pranešti apie duomenyse 
esančias klaidas, nurodydami valstybę 
narę, kurioje, gamintojo nuomone, 
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padaryta klaida.
Komisija svarsto visus gamintojų 
pateiktus pranešimus ir ne vėliau kaip 
spalio 31 d. arba patvirtina pagal 4 dalį 
atlikto preliminaraus skaičiavimo 
rezultatus, arba tuos rezultatus pataiso.“
Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. 
imtinai kiekvienas gamintojas, gavęs 
pranešimą apie pagal 4 dalį atlikto 
preliminaraus skaičiavimo rezultatą, per 
tris mėnesius Komisijai praneša, ar ji, 
apskaičiuodama praėjusių kalendorinių 
metų jo vidutinį savitąjį išmetamo CO2
kiekį, turi atsižvelgti į 5 straipsnyje 
nurodytus ypatinguosius kreditus.

Or. de

Pakeitimas 79
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
9 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 9 straipsnio 2 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
„b) nuo 2019 m.:
(viršytas kiekis × 130 EUR) × naujų 
keleivinių automobilių skaičius.“

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas mokesčio už viršytą taršos normą dydis yra labai svarbus, kad būtų užtikrintas 
reglamento laikymasis. Pagal Komisijos poveikio vertinimą ribinės vidutinės sąnaudos, kad 
2020 m. būtų pasiektas t 95 g / km yra 91 EUR gCO2/km. Siekiant atspindėti tikėtinai didesnes 
ribines vidutines 2020 m. tikslų laikymosi sąnaudas, viršytą taršos normą reikia padidinti 
bent iki 130 EUR g CO2/km.
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Pakeitimas 80
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
11 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„Gamintojas gali pateikti prašymą jam 
taikyti nuo savitosios teršalų išmetimo 
normos, apskaičiuojamos pagal I priedą, 
nukrypti leidžiančią nuostatą, jei jis kartu 
su visomis jo susijusiomis įmonėmis 
atsakingas už nuo 10 000 iki 100 000 per 
kalendorinius metus Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų automobilių.“

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti laipsnišką bendrą automobilių parko išmetamo CO2 kiekio sumažinimą, nuo 
2020 m. išimtis nišinei gamybai sumažinama iki 100 000 iki 2030 m.

Pakeitimas 81
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
11 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu prašymas susijęs su I priedo 
1 punkto c papunkčiu – norma, kuri yra 
45 % mažesnis kiekis, palyginti su 
vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 
2007 m., arba kai vienas prašymas 
pateikiamas dėl kelių susijusių įmonių –

Išbraukta.
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vidutiniškai 45 % mažesnis kiekis, 
palyginti su šių įmonių vidutiniu savituoju 
išmetamo CO2 kiekiu 2007 m.“. 
.

Or. ro

Pakeitimas 82
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
11 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 4 dalies antra pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
„ca) jeigu prašymas susijęs su I priedo 
1 punkto d papunkčiu – norma, kuri yra 
65 % mažesnis kiekis, palyginti su 
vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 
2007 m., arba kai vienas prašymas 
pateikiamas dėl kelių susijusių įmonių –
vidutiniškai 65 % mažesnis kiekis, 
palyginti su šių įmonių vidutiniu savituoju 
išmetamo CO2 kiekiu 2007 m.“.

Or. en

Pakeitimas 83
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 12 straipsnio 1 dalies paskutinis 
sakinys išbraukiamas.
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Or. pl

Naudodamas tokias technologijas, gamintojas gali vidutinę savitąją teršalų išmetimo normą 
sumažinti daugiausia 7 g CO2/km.

Pagrindimas

Inovacinėms technologijoms negalima nustatyti apribojimų.

Pakeitimas 84
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Tiekėjui arba gamintojui paprašius, 
atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, 
sumažintą naudojant naujoviškas 
technologijas.
Technologijų nagrinėjimas turi apimti 
bent jau techninės tarnybos išduotą 
patikros ataskaitą, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 725/2011 
7 straipsnyje.
Naudodamas tokias technologijas 
gamintojas gali vidutinę savitąją teršalų 
išmetimo normą sumažinti daugiausia 
3,5 g CO2/km vienai transporto 
priemonei.“

Or. en

Pagrindimas

Ekologinės naujovės pagerina transporto priemonės efektyvumą realiomis vairavimo 
sąlygomis, bet ne bandymo ciklo sąlygomis. Bandymo ciklo ir bandymo procedūros turi būti 
atnaujinamos taip, kad atspindėtų vairavimą realiomis sąlygomis. Kol ciklas atnaujinamas, 
mes galime sutikti, kad reikia ekologinių inovacijų, kol dabartinė griežta vertinimo procedūra 
išlaikoma ir bendras įnašas, kuriuo ekologinės inovacijos gali prisidėti prie tikslo siekimo, 
bus nedidesnis už 3.5 g/km.
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Pakeitimas 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 86
Ismail Ertug

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 87
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukiamas 12 straipsnio 2 dalies c 
punktas.

Or. pl

((c) naujoviškoms technologijoms neturi būti taikomas standartinis bandymų ciklas matuojant 
CO2 kiekį, joms neturi būti taikomos privalomos nuostatos dėl papildomų priemonių, skirtų 
laikytis 1 straipsnyje nurodyto 10 g CO2/km sumažinimo, ir jos neturi būti privalomos pagal 

kitas Bendrijos teisės aktų nuostatas.

Pagrindimas

Ši išimtis yra nelogiška ir nepagrįsta.

Pakeitimas 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) 12 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys 
pakeičiamas taip:

9) 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

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

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

Or. de

Pakeitimas 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 91
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) Po 12 straipsnio įterpiama ši dalis:
„Komisija iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
privalo pasiūlyti peržiūrėtas įgyvendinimo 
nuostatas dėl ekologinių inovacijų 
procedūros, kad būtų lengviau taikyti ir 
naudoti inovacines technologijas. Po šios 
peržiūros Komisija turėtų išleisti teisingo 
taikymo vadovą.“

Or. de

Pagrindimas

Galiojančiuose teisės aktuose – Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 – nustatyta, kad, norint 
pasiekti Bendrijos tikslą, turėtų būti atsižvelgiama į naudojant inovatyvias technologijas 
išmetamą mažesnį CO2 kiekį. Tačiau buvo nustatyta, kad iki šiol buvo pateikta tik viena tokios 
rūšies paraiška. Patvirtinimo procedūros nuodugnus patikrinimas siekiant supaprastinti 
paraiškų teikimo procesą ir vadovo parengimas gali teigiamai pakeisti šią padėtį.

Pakeitimas 92
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalies trečia pastraipa keičiama 
taip:

Išbraukta.

„Tokios priemonės nustatomos priimant 
deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį“.
b) 3 dalies antra pastraipa 
išbraukiama.
c) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
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2020 m. taikytinas CO2 išmetimo 
normas“. 
d) 7 dalis pakeičiama taip:

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

Or. ro

Pakeitimas 93
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„2. Ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui iš dalies pakeisti taip, 
kad jame nurodyti M0 ir F0 skaičiai būtų 
atitinkamai suderinti su naujų keleivinių 
automobilių masės ir ratų apibrėžto ploto 
per praėjusius trejus kalendorinius metus 
vidurkiu.“

Or. en
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Pakeitimas 94
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 13 straipsnio 3 dalyje įterpiama 1a 
pastraipa:
„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

Pakeitimas 95
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalies antra pastraipa išbraukiama. b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3) Nuo 2012 m. Komisija atlieka 
poveikio vertinimus, kad ne vėliau kaip 
2014 m., kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 14 straipsnio 3 dalyje, galėtų 
peržiūrėti tame Reglamente nurodytą 
išmetamo CO2 kiekio matavimo tvarką, 
siekiant nuo 2021 m. sausio 1 d. taikyti 
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šiame reglamente peržiūrėtą matavimo 
tvarką. Komisija visų pirma pateikia 
atitinkamus pasiūlymus pakoreguoti tą 
tvarką, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į 
tikrąjį automobilių išmetamo CO2 kiekį ir 
kad ji apimtų patvirtintas naujoviškas 
technologijas, kaip apibrėžta 
12 straipsnyje, kurios galėtų būti 
naudojamos vykstant bandymų ciklui.
Komisija užtikrina, kad ši tvarka vėliau 
būtų reguliariai peržiūrima.“

Or. de

Pakeitimas 96
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 97
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto b a papunktis (naujas)
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Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 13 straipsnyje įterpiama ši 3a 
pastraipa:
„3a. „Komisija išnagrinėja, ar naudinga 
užtikrinti, kad tipo patvirtinimo CO2
vertės apimtų teršalų kiekį, išmetamą 
naudojant tokius pagrindinius transporto 
priemonės prietaisus, kurie naudoja 
energiją, ir, jei tikslinga, dėl to pateikia 
pasiūlymų, kad tokia nuostata įsigaliotų 
po 2020 m.“

Or. en

Pakeitimas 98
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. 
Komisija baigia peržiūrėti I priede 
pateiktas savitąsias teršalų išmetimo 
normas ir 11 straipsnyje nurodytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kad:

a) remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2025 m. ekonomiškai 
efektyviausiu būdu būtų galima pasiekti 
ilgalaikį tikslą – 75 g CO2/km,
b) nustatytų to tikslo įgyvendinimo 
aspektus, įskaitant mokestį už viršytą 
taršos normą.
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Remdamasi tos peržiūros rezultatais ir 
poveikio vertinimu, kuris apima bendrąjį 
poveikio automobilių pramonei ir 
susijusioms pramonės šakoms vertinimą, 
Komisija pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą prireikus pateikia pasiūlymą iš 
dalies keisti šį reglamentą kuo 
neutralesniu (konkurencijos požiūriu) 
būdu, kuris būtų socialiai teisingas ir 
tvarus.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis tikslas automobilių gamintojams ir jų tiekėjams suteikia planavimo ir investavimo 
tikrumo. Tačiau ateities technologiniai, ekonominiai ar socialiniai pokyčiai gali turėti įtakos 
galimybėms įgyvendinti ilgalaikį tikslą. Todėl yra tikslinga peržiūrėti 2025 m. tikslą 2015 m.

Pakeitimas 99
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 
13 straipsnio 5 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 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

 „Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija
pateikia pasiūlymą dėl naujiems 
keleiviniams automobiliams po 2020 m. 
taikytinų CO2 išmetimo normų. Naujoji 
ribinė 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 transporto išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą 60 % iki 2050 m. Šis 
pasiūlymas turėtų būti paremtas nauju 
pasauliniu bandymų ciklu (angl. WLTP). 
Jei iki 2014 m. balandžio 1 d. nebus 
pasiektas susitarimas dėl šio standarto, 



AM\925662LT.doc 63/78 PE504.233v01-00

LT

pasiūlymas turi būti paremtas esamu 
bandymo ciklu (naujuoju Europos 
važiavimo ciklu).
Į pasiūlymą dėl naujų CO2 išmetimo 
ribinių verčių taip pat įtraukiami:
– keleivinių automobilių išmetamo CO2
kiekio gyvavimo ciklo analizė, kaip 
nurodyta „Veiksmų planas siekiant 
efektyvaus išteklių naudojimo Europos“. Į 
jos rezultatus atsižvelgiama ribinės vertės 
vertinime;
– 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 keleivinių 
automobilių 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 100
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitojo išmetamų teršalų kiekio
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas išmetamo CO2 kiekio
normas, kad iki 2025 m. būtų pasiektas 
rodiklis, pagal kurį išmetamas teršalų 
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kiekis būtų nuo 65 g CO2/km iki 75 g 
CO2/km, nebent būtų tinkamai pagrįstas 
didesnis rodiklis, atsižvelgiant į 
mažataršių technologijų naudojimą ir 
paplitimą rinkoje.
Remdamasi šia peržiūra, į kurią įeina 
bendras poveikio automobilių pramonei ir 
su ja susijusioms pramonės šakoms 
vertinimas, Komisija, prireikus, pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą, 
siekdama ekonomiškumo ir kuo didesnio 
neutralumo konkurencijos požiūriu, ir 
užtikrina, kad Sąjunga pasiektų 
ilgalaikius kovos su klimato kaita tikslus.

Or. en

Pakeitimas 101
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas, 
įskaitant išmetamo CO2 kiekio tikslą iki 
2025 m., kuris užtikrina nuolatinį 
Europos Sąjungos pirmavimą degalų 
taupymo ir išmetamo CO2 kiekio srityje. 
Labai svarbu, kad šis tikslas būtų 
nustatytas skaidriai ir remiantis plataus 
masto konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ir poveikio 
vertinimu, ir jo nustatymas neturėtų būti 
atidėtas po 2014 m. siekiant suteikti 
pramonei tinkamo planavimo ir 
investavimo tikrumo.
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Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio standartai padėjo žymiai 
sparčiau gerinti degalų taupymą ir pozicionuoti ES kaip pasaulinę čempionę. Kitos rinkos ja 
pasekė ir ypač JAV reglamentavo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
ekonomišką degalų naudojimą naujuose automobiliuose iki 2025 m. ES turėtų pasekti šiuo 
pavyzdžiu ir vengti bet kokio delsimo nustatant daugiau standartų, sykiu užtikrindama 
skaidrias ir atviras diskusijas.

Pakeitimas 102
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. „Ne vėliau kaip 2017 m. ir 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 naujiems keleiviniams 
automobiliams po 2020 m. taikytinas CO2
išmetimo normas;“

Or. en

Pagrindimas

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Pakeitimas 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. „Ne vėliau kaip 2017 m. ir 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 naujiems keleiviniams 
automobiliams po 2020 m. taikytinas CO2
išmetimo normas;“
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Or. en

Pagrindimas

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Pakeitimas 105
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Su sąlyga, kad atsižvelgiama į naująjį 
ciklą Komisija iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu kuo greičiau nustatyti išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslus po 2020 m., tačiau šiame 
procese yra svarbu atsižvelgti į naująjį bandymų ciklą, antraip procesas gali būti 
kontraproduktyvus.

Pakeitimas 106
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 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 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas“.

Iki 2007 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams po 
2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas, 
įskaitant 70g CO2/km tikslą iki 2025 m.

Or. de

Pakeitimas 107
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
 13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujiems keleiviniams automobiliams
2025 m. ir vėliau taikytinas CO2 išmetimo 
normas“.

Or. en

Pakeitimas 108
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama ši dalis:
„5a. 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 109
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 14a straipsnį, kuriais būtų 
pataisytos I priede pateiktos formulės, kad 
jos atspindėtų visus savitajam išmetamo 
CO2 kiekiui matuoti taikomos 
reglamentuotos bandymų procedūros, 
nurodytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
ir Reglamente (EB) Nr. 692/2008, 
pokyčius. Šia savo veikla Komisija 
užtikrina, kad bet kokie nukrypimai nuo 
savitųjų CO2 išmetimo normų, kurie 
susidaro nuo 2021 m. sausio 1 d. dėl 
naujos bandymų procedūros, būtų 
ištaisyti.
Komisija taip pat užtikrina, kad ankstesne 
ir nauja bandymų procedūromis 
gamintojams ir įvairaus naudingumo 
transporto priemonėms būtų nustatomi 
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panašaus griežtumo reikalavimai“.

Or. de

Pakeitimas 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 111
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Įgaliojimai priimti 8 straipsnio 9 dalies 
antroje pastraipoje, 11 straipsnio 8 dalyje, 
13 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje ir 
13 straipsnio 7 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami
penkerių metų laikotarpiui nuo [šio 
reglamento įsigaliojimo data]. Komisija 
pateikia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo 
vėliausiai likus devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
pratęsimo vėliausiai likus trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 112
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 
9 dalies antroje pastraipoje, 11 straipsnio 
8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalies trečioje 
pastraipoje ir 13 straipsnio 7 dalyje 
nurodytą įgaliojimų perdavimą. Sprendimu 
dėl atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodyto įgaliojimų perdavimo 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 
9 dalies antroje pastraipoje, 11 straipsnio 
8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalies trečioje 
pastraipoje ir 13 straipsnio 7 dalyje 
nurodytą įgaliojimų perdavimą. Sprendimu 
dėl atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodyto įgaliojimų perdavimo 
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galiojimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
.

galiojimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

(Taikoma tik tekstui rumunų kalba)

Or. ro

Pakeitimas 113
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 443/2009
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 9 dalies antrą 
pastraipą, 11 straipsnio 8 dalį, 13 straipsnio 
2 dalies trečią pastraipą ir 13 straipsnio 
7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per du mėnesius po 
pranešimo apie tą aktą Europos 
Parlamentui ir Tarybai nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu iki šio laikotarpio 
pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais“.

5. Pagal 8 straipsnio 9 dalies antrą 
pastraipą, 11 straipsnio 8 dalį, 13 straipsnio 
2 dalies trečią pastraipą ir 13 straipsnio 
7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per du mėnesius po 
pranešimo apie tą aktą Europos 
Parlamentui ir Tarybai nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu iki šio laikotarpio 
pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais“.

(Taikoma tik tekstui rumunų kalba)

Or. ro
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Pakeitimas 114
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

i) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + 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 = 0,0333. a = 0,0333.

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant automobilių gamintojams suteikti tikrumo pereinamuoju laikotarpiu ir sudaryti 
galimybes visiškai lanksčiai peržiūrėti nuostatas ateityje, transporto priemonės ratų apibrėžtu 
jos plotu pagrįsta formulė turėtų būti įvesta siekiant 2020 m. tikslo ir būti taikoma kartu su 
mase pagrįsta formule. Suteikiant gamintojams galimybę pasirinkti mase arba transporto 
priemonės ratų apibrėžtu jos plotu pagrįstą tikslą, bus sumažintos bendros CO2 tikslų siekimo 
išlaidos.
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Pakeitimas 115
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje, atėmus 81 kg

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlymas sumažinti šią vertę 81 kg yra paremtas toliau pateiktais skaičiavimais: CO2 = 130 
+ a x (M - M0), kai: CO2 (kairioji lygties pusė) yra lygus 95 g/km, a = 0.0457 ir M0 = 1372.0 
kg. Tai reiškia, kad M = 1291 kg. Naujoje formulės versijoje M = 1291 kg turėtų būti pradinis 
pagrindas naujiems išmetamo CO2 kiekio sumažinimo tikslams, pvz., M0 = 1291 kg.

Pakeitimas 116
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 80 + a ×
(F – F0)

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Šio teisės akto poveikio vertinimo makroekonominis modeliavimas parodė, kad dėl ES išlaidų 
naftai sumažėjimo, kuris atsirastų dėl 2020 m. tikslo, BVP augimas padidėtų apie 12 mlrd. 
eurų. Jei 2020 m. tikslai būtų sugriežtinti, šis skaičius būtų dar didesnis.
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Pakeitimas 117
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)

F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
plotas kvadratiniais metrais (m2)

(Visame tekste, kur kalbama apie 
transporto priemonės masę, jis 
pakeičiamas į ratų apibrėžtą plotą.)

Or. en

Pagrindimas

Automobilio masė nėra geras jos naudingumo (naudos) rodiklis ir todėl neturėtų būti 
naudojamas siekiant nustatyti konkrečius taršos mažinimo tikslus. Priešingai, ratų apibrėžtas 
plotas (tarpvėžės plotis x važiuoklės bazė) yra geresnis naudingumo parametras: jis 
neutralesnis, stabilesnis ir geriau atspindi automobilio naudingumą. Automobilių pirkėjai 
gali pasirinkti automobilį atsižvelgdami į jo dydį, bet ne svorį. Ratų apibrėžtu plotu pagrįstas 
reglamentavimas pripažintų gamintojų pastangas lengvinti automobilius, ir todėl bendros 
gamintojų sąnaudos siekiant 2020 m. tikslų būtų mažesnės.

Pakeitimas 118
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

F0 = dydis, nustatomas taip, kaip nurodyta
13 straipsnio 2 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 119
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a = 0,0333. a = atitinkantis 60 proc. nuolydžio 
remiantis 2009 m. parku.

Or. en

Pagrindimas

60 proc. yra paremti EB poveikio vertinimu, kuriame pateikiamas lygiausias automobilių 
gamintojų naštos pasidalijimas.

Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Pakeitimas 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedo 1 punkte įterpiamas šis 
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papunktis:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 65 + a × 
(M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)
M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.
a = *
(* lygus 60 proc. nuolydžio)“

Or. en

Pakeitimas 122
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedo 1 punkte įterpiamas šis 
papunktis:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 60 + a × 
(F – F0)
Čia:
F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)
F0 = dydis, nustatomas taip, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje
a = nuolydis, atitinkantis 60 proc.“

Or. en
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Pagrindimas

2012 m. lapkričio mėn., bendrovės „AEA-Ricardo“ tyrimas dėl galimų automobilių ir furgonų 
išmetamo CO2 kiekio normų Europoje 2025 metais rodo, kad tikslas 2025 m. lengviesiems 
automobiliams pasiekti 60 g/km paspartintų ypač mažai anglies dioksido išmetančių 
technologijų įgyvendinimą. Šio tikslo negalima pasiekti naudojant tik įprastinius ir 
hibridinius automobilius, nebent būtų sumažintas jų dydis ir galia. Todėl reikia tam tikrų 
gairių dėl ypač mažai anglies dioksido išmetančių transporto priemonių.

Pakeitimas 123
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) I priedo 1 punkte įterpiamas šis 
papunktis:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 75 + a × 
(M – M0)
Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)
M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje.
a = vertė, atitinkanti 60 proc. nuolydžio)“

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis tikslas automobilių gamintojams ir jų tiekėjams suteikia planavimo ir investavimo 
tikrumo. 2008 m. buvo nustatytas 12 metų ilgalaikis tikslas, tai turėtų būti pakartojama. 75g 
tikslas užtikrintų, kad pastangos tobulinti įprastinių transporto priemonių eksploatacines 
savybes būtų dedamos ir toliau, tačiau neprireiktų labai pažangių technologijų, pvz. elektra 
varomų transporto priemonių plataus masto įsiskverbimo.


