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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo 1995 m. egzistuoja Bendrijos Strategija sumažinti lengvųjų transporto priemonių 
išmetamą CO2 kiekį. Aplinkos taryba jau 2000 m. spalio 10 d. savo išvadose paprašė 
Komisijos išnagrinėti lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 mažinimo 
priemones. Reglamente (EB) Nr. 443/2009 buvo nustatyti keleivinių automobilių išmetamo 
CO2 kiekio mažinimo tikslai ir tuo pačiu metu nurodyta būtinybė nustatyti CO2 kiekio normas 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms.

Lengvąsias komercines transporto priemones daugiausia naudoja mažos ir vidutinės įmonės; 
šiuo metu lengvosios komercinės transporto priemonės sudaro 12 proc. automobilių parko. 
Tai transporto priemonės, skirtos amatams, kurjerių ir skubaus pristatymo paslaugoms teikti 
bei daugeliui smulkiųjų prekiautojų, pvz., gėlininkams, viešbučių savininkams ir t. t. Kelių 
transportas būtinas gyventojų aprūpinimui svarbiausiomis kasdieninėmis prekėmis ir skatina 
užimtumą ir ekonominį augimą daugelyje ES regionų. 

1. Teisinis pagrindas
Pranešėjo nuomone, teisinis pagrindas turi būti papildytas Sutarties dėl ES veikimo 114 
straipsniu (buvęs EB sutarties 95 straipsnis), nes sistema taip pat siekiama suderinti vidaus 
rinką.

2. Pasiūlymo dėl reglamento tikslai
Šiuo pasiūlymu dėl reglamento Europos Komisija siekia palaipsniui nuo 2014 m. iki 2016 m. 
pasiekti suderintą išmetamą 175 g CO2/km kiekį lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms. Pasiūlymu taip pat siekiama ilgalaikio tikslo taikyti 135 g CO2/km normą, ji turi 
būti taikoma nuo 2020 m. jei, remiantis atnaujintais poveikio vertinimo rezultatais, bus 
patvirtinta, kad tai įmanoma. Europos Parlamentas pritaria Komisijos siekiamiems bendriems 
tikslams, tačiau mano, kad būtinas ilgesnis pereinamasis laikotarpis. Reglamentu, kurį turi 
priimti Taryba ir Parlamentas, turi būti siekiama konkurenciniu požiūriu neutralių, socialiai 
priimtinų ir ilgalaikių išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų, kurie atitiktų Europos 
automobilių gamintojų įvairovę, atspindėtų jų padėtį tarptautinės konkurencijos kontekste ir 
tuo pačiu metu būtų atsižvelgiama į teisėtus vidutinių įmonių poreikius.

3. Pradinis etapas
Pasak automobilių pramonės atstovų, naujų tipų ir naujų platformų komercinių transporto 
priemonių srityje sukūrimui reikia iki 10 metų, be to, gamybos ciklai yra ilgesni negu 
keleivinių lengvųjų automobilių. Komisija pasiūlė 175 g CO2/km normą įgyvendinti nuo 
2014 m. taikant daugiametį pereinamąjį laikotarpį. Dėl ilgesnių ciklų palaipsnio įvedimo 
etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 2014 m., 
jau yra projektuojamos arba gaminamos. Be to, pereinamojo laikotarpio trukmė nuo 2015 m. 
iki 2018 m. įvedant alternatyvų paskirstymą, kad būtų įgyvendintas 65 proc., 75 proc., 
80 proc. ir 100 proc. naujų automobilių tikslas, atitinka Reglamente Nr. 443/2009 dėl 
keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo nurodytą trukmę ir paskirstymą. 
Patikslinto ilgalaikio 140 g CO2/km tikslo siekimas turėtų būti palaipsniui įvedamas nuo 
2018 m., kad būtų sudarytos sąlygos užtikrinti pereinamąjį laikotarpį gamintojams ir nuolatinį 
naujoviškų ir efektyviau degalus naudojančių technologijų diegimą.



PE439.327v01-00 4/24 PA\806830LT.doc

LT

4. Keliais etapais pagamintos transporto priemonės
Komercinės transporto priemonės dažnai gaminamos keliais etapais. Transporto priemonių 
gamintojas iš pradžių pagamina važiuoklę, kuri yra pagrindas kėbulų gamintojams toliau 
gaminant sukomplektuotą transporto priemonę. Keliais etapais pagamintų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių dalis sudaro 25 proc., o taip pagamintų sunkiųjų komercinių 
transporto priemonių dalis yra dar didesnė. Šios transporto priemonės buvo įtrauktos į 
pasiūlymą dėl reglamento. Nustatant visos transporto priemonės išmetalų kiekį turi būti 
taikoma laikina metodika, pagal kurią gamintojai turi prisiimti atsakomybę už 
sukomplektuotos transporto priemonės išmetamo CO2 kiekį. Tačiau pasiūlytas metodas nėra 
tinkamas visos transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio patikimam nustatymui. Be to, 
gamintojai neturi tam būtinų duomenų. Komisija darbo dokumente jau apsvarstė alternatyvius 
keliomis pakopomis pagamintų transporto priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodus ir raginama iki 2014 m. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl tinkamo sukomplektuotų transporto priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodo.

5. Nuobaudos
Mokestis už viršytą taršos normą jau numatytas reglamente dėl keleivinių automobilių 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Per 6 metų pereinamąjį laikotarpį nuobaudos atsižvelgiant į 
viršijimo dydį sudaro nuo 5 iki 95 EUR už gramą, o vėliau – 95 EUR už viršijamą gramą. 
Lengvosioms komercinėms transporto priemonėms Komisija pasiūlė panašų metodą, tačiau 
didžiausia suma turi būti 120 EUR. Mokestis už lengvųjų komercinių transporto priemonių 
viršytą taršos normą negali būti didesnis negu keleivinių transporto priemonių atveju. Todėl 
mokesčių dydžių normos ir terminai turėtų būti suderinti su atitinkamomis Reglamento 
Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo normomis.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į Sutarties dėl ES veikimo 
192 straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnį,

Or. de

Pagrindimas

Lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reguliavimas yra aplinkos ir 
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sveikatos apsaugos priemonė pagal Sutarties dėl ES veikimo 192 straipsnio 1 dalį (anksčiau 
EB sutarties 175 straipsnio 1 dalis). Tačiau kadangi reglamentavimu taip pat siekiama 
suderinti vidaus rinką, papildomai reikėtų įraukti Sutarties dėl ES veikimo 114 straipsnį 
(anksčiau EB sutarties 95 straipsnis).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Teisės aktais, kuriais nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
parko išmetamų teršalų vidutinės normos, 
turėtų būti užtikrinta, kad išmetamų teršalų 
normos būtų konkurencijos atžvilgiu 
neutralios, socialiniu atžvilgiu nešališkos ir 
tvarios bei kad būtų atsižvelgiama į 
Europos automobilių gamintojų įvairovę ir 
būtų užkirstas kelias nepateisinamam tų 
gamintojų tarpusavio konkurencijos 
iškraipymui. Tokie teisės aktai turėtų būti 
suderinti su bendrais Bendrijos išmetamų 
teršalų mažinimo tikslais ir juos reikėtų 
papildyti kitomis labiau su eksploatavimu 
susijusiomis priemonėmis, pvz., 
diferencijuotais automobilių ir energijos 
mokesčiais arba lengvųjų komercinių 
transporto priemonių greičio ribojimo 
priemonėmis.

(7) Teisės aktais, kuriais nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
parko išmetamų teršalų vidutinės normos, 
turėtų būti užtikrinta, kad išmetamų teršalų 
normos būtų konkurencijos atžvilgiu 
neutralios, socialiniu atžvilgiu nešališkos ir 
tvarios bei kad būtų atsižvelgiama į 
Europos automobilių gamintojų įvairovę ir 
būtų užkirstas kelias nepateisinamam tų 
gamintojų tarpusavio konkurencijos 
iškraipymui. Tokie teisės aktai turėtų būti 
suderinti su bendrais Bendrijos išmetamų 
teršalų mažinimo tikslais ir juos reikėtų 
papildyti kitomis labiau su eksploatavimu 
susijusiomis priemonėmis, pvz., 
diferencijuotais automobilių ir energijos 
mokesčiais.

Or. de

Pagrindimas

Transporto priemonių greičio ribojimo priemonės yra valstybių narių kompetencijos sritis. Be 
to, šios priemonės buvo numatytos dėl eismo saugumo, o ne aplinkos apsaugos priežasčių.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Gamintojai turėtų turėti galimybių 
patys spręsti, kaip įvykdyti šiuo reglamentu 

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

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

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių eksploatavimo laiko pradinis 
reikalavimo įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus 
parduodamos 2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos. Be to, pereinamojo 
laikotarpio trukmė nuo 2015 m. iki 2018 m. įvedant 65/75/80/100 proc. paskirstymą atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
trukmę ir paskirstymą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti, kad mažiems ir tam 
tikrą rinkos nišą užpildantiems 
gamintojams nustatytos normos tinkamai 
atitiktų tokių gamintojų ypatybes ir kad jos 
būtų suderinamos su gamintojų 
galimybėmis mažinti išmetamus teršalus, 
turėtų būti nustatomos pakaitinės išmetamų 
teršalų mažinimo normos, kurias nustatant 
atsižvelgiama į atitinkamo gamintojo 
transporto priemonių technologinį 
potencialą mažinti jų savitąjį išmetamo 

(14) Siekiant užtikrinti, kad mažiems ir tam 
tikrą rinkos nišą užpildantiems 
gamintojams nustatytos normos tinkamai 
atitiktų tokių gamintojų ypatybes ir kad jos 
būtų suderinamos su gamintojų 
galimybėmis mažinti išmetamus teršalus, 
turėtų būti nustatomos pakaitinės išmetamų 
teršalų mažinimo normos, kurias nustatant 
atsižvelgiama į atitinkamo gamintojo 
transporto priemonių technologinį 
potencialą mažinti jų savitąjį išmetamo 
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CO2 kiekį ir derančias su atitinkamų rinkos 
segmentų specifika. Šią nukrypti 
leidžiančią nuostatą reikėtų peržiūrėti 
atliekant savitųjų teršalų išmetimo normų, 
pateikiamų I priede peržiūrą, kuri turėtų 
būti baigta ne vėliau kaip 2013 m. 
pradžioje.

CO2 kiekį bei į visų gamintojų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio vidurkį ir derančias 
su atitinkamų rinkos segmentų specifika. 
Šią nukrypti leidžiančią nuostatą reikėtų 
peržiūrėti atliekant savitųjų teršalų 
išmetimo normų, pateikiamų I priede, 
peržiūrą, kuri turėtų būti baigta ne vėliau 
kaip 2013 m. pradžioje.

Or. de

Pagrindimas

Pakaitinės išmetamų teršalų mažinimo normos nustatymas šiuos gamintojus įpareigoja dėti 
daugiau pastangų negu didelių transporto priemonių kiekių gamintojai, bet tuo pačiu metu 
jiems sudaromos sąžiningos sąlygos kaip atskaitos tašku remiantis visų gamintojų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio vidurkiu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamą 
CO2 kiekį buvo nustatytas integruotas 
principas, kuriuo siekiama iki 2012 m. 
įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta ilgesnės 
trukmės didesnio išmetamų teršalų 
mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
savitojo CO2 kiekio tikslas 2020 m.

(15) Bendrijos strategijoje sumažinti 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamą 
CO2 kiekį buvo nustatytas integruotas 
principas, kuriuo siekiama iki 2012 m. 
įgyvendinti Bendrijos tikslą dėl 
120 g CO2/km normos, ir pateikta ilgesnės 
trukmės didesnio išmetamų teršalų 
mažinimo vizija. Reglamente (EB) 
Nr. 443/2009 sukonkretinamas šis siekis 
nustatant ilgalaikį tikslą, kad naujo 
automobilių parko išmetamas vidutinis 
CO2 kiekis būtų sumažintas iki 95 g 
CO2/km. Siekiant užtikrinti, kad minėto 
požiūrio būtų laikomasi ir suteikti 
pramonei daugiau planavimo tikrumo, 
turėtų būti nustatytas ilgalaikis lengvųjų 
komercinių transporto priemonių išmetamo 
savitojo CO2 kiekio tikslas 2025 m.

Or. de
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Pagrindimas

Ilgalaikis CO2 kiekio tikslas turėtų galioti nuo 2025 m., kad būtų sudarytos sąlygos užtikrinti 
pereinamąjį laikotarpį gamintojams ir nuolatinį naujoviškų ir efektyviai degalus naudojančių 
technologijų diegimą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos. Mokesčiai už viršytą taršos normą taip pat 
turėtų būti renkami tik nuo 2015 m. sausio 1 d.



PA\806830LT.doc 9/24 PE439.327v01-00

LT

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Reikėtų apsvarstyti naujus ilgalaikio 
tikslo įgyvendinimo modalumus, ypač 
kreivės nuolydį, naudingumo parametrą ir 
mokesčio už viršytą taršos normą sistemą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nuoroda į papildomų modalumų įvedimą pažeidžia pasiūlymo dėl reglamento sistemingumą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Transporto priemonių greičio ribojimo priemonės yra valstybių narių kompetencijos sritis. Be 
to, šios priemonės buvo numatytos dėl eismo saugumo, o ne aplinkos apsaugos priežasčių.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šiame reglamente nustatoma, kad nuo 
2025 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra
140 g/km, jeigu Komisija, atlikdama 
persvarstymą pagal 12 straipsnio 4 dalį, 
patvirtino šio tikslo įgyvendinamumą. 

Or. de

Pagrindimas

Prieš galutinai nustatant naują normą reikia pagal 12 straipsnio 4 dalies nuostatas 
persvarstyti, ar ją įmanoma įgyvendinti. Norma turėtų būti įgyvendinama palaipsniui nuo 
2018 m., kad būtų sudarytos sąlygos užtikrinti pereinamąjį laikotarpį gamintojams ir 
nuolatinį naujoviškų ir efektyviai degalus naudojančių technologijų diegimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ankstesnė registracija už Bendrijos ribų, 
atlikta mažiau nei prieš tris mėnesius iki 
registracijos Bendrijoje, neįskaičiuojama.

2. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama kalbinio aiškumo ir atitikimo Reglamento (EB) Nr. 443/2009 dėl 
keleivinių automobilių išmetamų teršalų mažinimo tekstui. 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „savitoji teršalų išmetimo norma“ 
gamintojo atžvilgiu – kiekvienai naujai 
lengvajai komercinei transporto priemonei, 
kurią tas gamintojas yra pagaminęs, pagal I 
priedą leidžiamas vidutinis savitasis 
orientacinis išmetamo CO2 kiekis;

(g) „savitoji teršalų išmetimo norma“ 
gamintojo atžvilgiu – kiekvienai naujai 
lengvajai komercinei transporto priemonei, 
kurią tas gamintojas yra pagaminęs, pagal I 
priedą leidžiamas vidutinis savitasis 
orientacinis išmetamo CO2 kiekis arba, 
jeigu gamintojui pagal 10 straipsnį 
suteikta nukrypti leidžianti nuostata, 
pagal tą nukrypti leidžiančią nuostatą 
leidžiama savitoji teršalų išmetimo norma.

Or. de

Pagrindimas

Nuoroda į savitąją teršalų išmetimo normą gamintojams, kuriems pagal šio reglamento 10 
straipsnį suteikta nukrypti leidžianti nuostata, turėtų būti įtraukta siekiant atitikimo 
Reglamento (EB) Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
tekstui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „automobilio ratų apibrėžtas jo 
plotas“ – plotas, kuris susidaro ratų bazę 
padauginus iš transporto priemonės 
tarpuvėžio pločio.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo į 3 straipsnį „Apibrėžtys“ reikėtų įtraukti visas 
atitinkamas sąvokas, su kurioms susijusios reglamente numatytos nuostatos.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „naudingoji apkrova“ – skirtumas 
tarp techniškai leidžiamosios didžiausios 
pakrautosios transporto priemonės masės 
pagal Direktyvos 2007/46/EB III priedą ir 
transporto priemonės masės.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo į 3 straipsnį „Apibrėžtys“ reikėtų įtraukti visas 
atitinkamas sąvokas, su kurioms susijusios reglamente numatytos nuostatos.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kiekvienam gamintojui jo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio norma nuo 2015 m.
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį jo 
pagamintų ir tam tikrais metais Bendrijoje 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
automobilių kiekį:

– 2015 m. – 65 %,
– 2014 m. – 75 %, – 2016 m. – 75 %,
– 2015 m. – 80 %, – 2017 m. – 80 %,

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

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos. Be to, pereinamojo laikotarpio trukmė nuo 
2015 m. iki 2018 m. įvedant 65/75/80/100 proc. paskirstymą atitinka Reglamento (EB) 
Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo trukmę ir 
paskirstymą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėžiant kiekvieno gamintojo savitojo 
išmetamo CO2 kiekio normas nuo 2018 m. 
visoms gamintojo naujoms lengvosioms 
komercinėms transporto priemonėms 
nustatomas 5 g CO2/km mažinimas per 
metus iki 140 g CO2/km normos 2025 m:
– 175 g CO2/km 2018 m.
– 170 g CO2/km 2019 m.
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– 165 g CO2/km 2020 m.
– 160 g CO2/km 2021 m.
– 155 g CO2/km 2022 m.
– 150 g CO2/km 2023 m.
– 145 g CO2/km 2024 m.
140 g CO2/km 2025 m.

Or. de

Pagrindimas

Norma turėtų būti įgyvendinama palaipsniui nuo 2018 m., kad būtų sudarytos sąlygos 
užtikrinti pereinamąjį laikotarpį gamintojams ir nuolatinį naujoviškų ir efektyviai degalus 
naudojančių technologijų diegimą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

– 3,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2016 m.,

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

– 3,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2017 m.,

– 2,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2018 m.,
– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2019 m.,

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2020 m.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į su alternatyvia varomosios jėgos 
energija ir degalais susijusias technologines sąnaudas, kaip ir Reglamente Nr. 443/2009 dėl 
keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo, lengvatų taikymo veiksnys ir trukmė 
turėtų būti taikoma lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, kurių savitasis 
išmetamo CO2 kiekis yra mažesnis negu 50 g CO2/km.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Savitoji teršalų išmetimo norma 

alternatyviais degalais varomoms 
transporto priemonėms

Siekiant nustatyti, kaip gamintojas laikosi 
4 straipsnyje nurodytos savo savitosios 
teršalų išmetimo normos, kiekvienai 
transporto priemonei, kuri suprojektuota 
taip, kad galėtų būti varoma benzino ir 
bioetanolio mišiniu, kuriame yra 85 % 
bioetanolio (E85) ir kuris atitinka 
taikytinus Sąjungos teisės aktus ar 
europinius techninius standartus, 
taikomas savitasis išmetamo CO2 kiekis 
iki 2018 m. gruodžio 31 d. sumažinamas 
5 proc. atsižvelgiant į didesnes 
technologines galimybes ir galimybes 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
naudojant biodegalus. Toks sumažinimas 
taikomas tik tada, jei bent 30 proc. 
degalinių toje valstybėje narėje, kurioje 
transporto priemonė registruota, 
parduoda šio tipo alternatyvius degalus, 
atitinkančius taikytinuose Sąjungos teisės 
aktuose biodegalams nustatytus tvarumo 
kriterijus.

Or. de
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Pagrindimas

Tolesnė biodegalų infrastruktūros plėtra gali paskatinti didelį automobilių parko išmetamo 
CO2 kiekio sumažinimą išgavimo ir panaudojimo santykio dydžių pagrindu. Todėl 
lengvosioms komercinėms alternatyviais degalais varomoms transporto priemonėms turėtų 
būti taikoma analogiška nuostata kaip ir Reglamente Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgesnio lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklo pradinis reikalavimo 
įvedimo etapas turėtų prasidėti 2015 m., nes transporto priemonės, kurios bus parduodamos 
2014 m., jau yra projektuojamos arba gaminamos. Mokesčiai už viršytą taršos normą taip pat 
turėtų būti renkami tik nuo 2015 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2018 m.: (a) nuo 2015 m. iki 2020 m.:
i) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 3 g CO2/km:

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

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

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 95
€ + 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
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transporto priemonių skaičius. transporto priemonių skaičius.
ii) kai išmetamo CO2 kiekis normą viršija 
daugiau nei 2 g CO2/km, tačiau ne daugiau 
kaip 3 g CO2/km:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Mokestis už lengvųjų komercinių transporto priemonių viršytą taršos normą negali būti 
didesnis negu keleivinių transporto priemonių atveju. Todėl mokesčių dydžių normos ir 
terminai turėtų būti suderinti su atitinkamomis Reglamento Nr. 443/2009 dėl keleivinių 
automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo normomis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Nuo 2019 m.: (b) Nuo 2021 m.:
(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

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

Or. de
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Pagrindimas

Mokestis už lengvųjų komercinių transporto priemonių viršytą taršos normą negali būti 
didesnis negu keleivinių transporto priemonių atveju. Todėl mokesčių dydžių normos ir 
terminai turėtų būti suderinti su atitinkamomis Reglamento Nr. 443/2009 dėl keleivinių 
automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo normomis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Nuo 2016 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
praėjusiais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pradžios datos pakeitimu reikalavimą pradedant taikyti 2015 m.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prašymą taikyti nuo savitosios teršalų 
išmetimo normos, apskaičiuojamos pagal I 
priedą, nukrypti leidžiančią nuostatą gali 
pateikti gamintojas, kurio pagamintų naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
per kalendorinius metus Bendrijoje 
įregistruojama mažiau kaip 22 000 vienetų, 
ir kuris:

1. Prašymą taikyti nuo savitosios teršalų 
išmetimo normos, apskaičiuojamos pagal I 
priedą, nukrypti leidžiančią nuostatą gali 
pateikti gamintojas, kurio pagamintų naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
per kalendorinius metus Bendrijoje 
įregistruojama mažiau kaip 25 000 vienetų, 
ir kuris:

Or. de

Pagrindimas

Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičiaus padidinimas iki 25 000 geriau 
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atspindi smulkiųjų gamintojų padėtį negu 22 000 transporto priemonių ribinė vertė.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) priklauso susijusių gamintojų grupei, 
kuri atsakinga iš viso už mažiau nei 22 000
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių, per kalendorinius metus 
įregistruotų Bendrijoje; arba

(b) priklauso susijusių gamintojų grupei, 
kuri atsakinga iš viso už mažiau nei 25 000
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių, per kalendorinius metus 
įregistruotų Bendrijoje; arba

Or. de

Pagrindimas

Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičiaus padidinimas iki 25 000 geriau 
atspindi smulkiųjų gamintojų padėtį negu 22 000 transporto priemonių ribinė vertė.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) savitoji teršalų išmetimo norma, 
atitinkanti gamintojo galimybes mažinti 
išmetamų teršalų kiekį, įskaitant 
ekonomines ir technologines galimybes 
mažinti jo savitąjį išmetamo CO2 kiekį, ir 
atsižvelgiant į gaminamų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių tipo 
rinkos savybes.

(d) savitoji teršalų išmetimo norma, 
atitinkanti gamintojo galimybes mažinti 
išmetamų teršalų kiekį, įskaitant 
ekonomines ir technologines galimybes 
mažinti jo savitąjį išmetamo CO2 kiekį, ir 
visų gamintojų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių išmetamo CO2
kiekio vidurkį, ir atsižvelgiant į gaminamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
tipo rinkos savybes.

Or. de

Pagrindimas

Pakaitinės išmetamų teršalų mažinimo normos nustatymas šiuos gamintojus įpareigoja dėti 
daugiau pastangų negu didelių transporto priemonių kiekių gamintojai, bet tuo pačiu metu 
jiems sudaromos sąžiningos sąlygos kaip atskaitos tašku remiantis visų gamintojų lengvųjų 
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komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio vidurkiu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

- remdamasi atnaujintais poveikio 
vertinimo rezultatais ir jei bus patvirtinta, 
kad tai galima įgyvendinti, nustatytų 
modalumus, kaip iki 2025 m. ekonomiškai 
efektyviai būtų galima pasiekti ilgalaikį 
tikslą – 140 g CO2/km, ir

- nustatytų to tikslo įgyvendinimo 
aspektus, įskaitant mokestį už viršytą 
taršos normą.

- nustatytų to tikslo įgyvendinimo 
aspektus, įskaitant mokestį už viršytą 
taršos normą.

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kadangi nustatant ilgalaikio tikslo normą reikalingas patvirtinimas, kad tai galima 
įgyvendinti, remiantis poveikio vertinimo rezultatais, ir todėl galbūt bus nustatyta kita norma, 
su tuo susiję pakeitimai negali būti jau dabar apibrėžti kaip neesminiai. Tam reikalinga 
teisėkūros procedūra, pagal kurią Komisija turi pateikti atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija iki 2014 m. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl
sukomplektuotų transporto priemonių 
savitojo išmetamo CO2 kiekio nustatymo 
metodo.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas sukomplektuotų transporto priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodas jau Komisijos darbo dokumente buvo įvertintas kaip netinkamas ir buvo 
siūloma parengti alternatyvią metodiką.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda pagal Sprendimo 
93/389/EEB 8 straipsnį įsteigtas 
komitetas.

1. Komisijai padeda pagal Sprendimo 
280/2004/EB 9 straipsnį įsteigtas 
komitetas.
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Or. de

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, nes dabartinė Sprendimo 280/2004/EB 9 straipsnio versija pakeičia 
Sprendimo 93/389/EEB 8 straipsnį ir turėtų būti pateikiama kaip nuoroda, kaip ir Reglamente 
Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuo 2014 m. iki 2017 m.: (a) nuo 2015 m. iki 2018 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

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

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

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pradžios datos pakeitimu reikalavimą pradedant taikyti 2015 m.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nuo 2018 m.: (b) nuo 2019 m.:
orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis 
= 175 + a × (M – M0)

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

čia: čia:

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);
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M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;

M0 = pagal 12 straipsnio 1 dalį nustatyta 
vertė;

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pradžios datos pakeitimu reikalavimą pradedant taikyti 2015 m.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Savitasis sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamų teršalų kiekis

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas sukomplektuotų transporto priemonių savitojo išmetamo CO2 kiekio 
nustatymo metodas jau Komisijos darbo dokumente buvo įvertintas kaip netinkamas ir buvo 
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siūloma parengti alternatyvią metodiką.


