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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2011 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė teisės aktą (Reglamentą (ES) Nr. 510/2011), 
kuriuo nustatomas tikslas, kad nuo 2020 m. naujų N1 kategorijos lengvųjų komercinių 
transporto priemonių, kurios pirmą kartą įregistruojamos Sąjungoje ir kurios anksčiau nebuvo 
registruotos ne Sąjungoje, išskyrus ribotą laikotarpį, išmetamų teršalų kiekio norma būtų 
147 g CO2/km.

Reglamente taip pat buvo nustatyta:

laipsniško taikymo laikotarpis (2014–2017 m.), kuriuo savitoji teršalų išmetimo norma yra 
175 g CO2/km: 2014 m. šį reikalavimą turės atitikti kiekvieno gamintojo parkas 70 %, 
2015 m. – 75 %, 2016 m. – 80 %, o nuo 2017 m. – visas parkas 100 %.

Ypatingieji kreditai kiekvienai naujai lengvajai komercinei transporto priemonei, kurios 
išmetamas CO2 kiekis yra mažesnis nei 50 g CO2/km.

Sankcijos (mokestis už viršytą taršos normą) gamintojams, kurie nesilaiko nustatytų CO2
normų.

Nukrypti leidžiančios nuostatos mažesniems gamintojams, kurie per metus pagamina 
mažiau kaip 22 000 Sąjungoje įregistruojamų naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių.

Gamintojams, kurie taiko naujoviškas technologijas, kad sumažintų išmetamo CO2 kiekį, 
skiriama parama ekologinėms naujovėms diegti. 

Orientacinis savitasis kiekvienos naujos lengvosios komercinės transporto priemonės 
išmetamo CO2 kiekis nustatomas remiantis transporto priemonės mase, matuojama gramais 
vienam kilometrui (g/km).

Reikia siekti esamuose teisės aktuose 2020-tiesiems nustatytų privalomų tikslų. Remiantis 
atliekant poveikio vertinimą atlikta technine analize, iki 2020 m. galima išvystyti 
technologijas, kuriomis naudojantis galima pasiekti 147 g CO2/km tikslą.

Šiame Komisijos pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011, nustatomi būdai, kuriuos taikant galima pasiekti 
atitinkamus tikslus. Siūlomus veiksmus galima apibendrinti taip:

 patvirtinama, kad lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikomą 2020 m. 
CO2 tikslą įmanoma pasiekti;

 tikslas ir toliau bus nustatomas remiantis transporto priemonės mase ir santykinės 
ribinės vertės kreive;

 ir toliau bus diegiamos ekologinės naujovės ir taikomas mokestis už viršytą taršos 
normą;
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 mažiausiems gamintojams, gaminantiems mažiau kaip 500 lengvųjų komercinių 
transporto priemonių, bus taikoma išimtis, jiems tikslo siekti nereikės;

 reglamentas bus persvarstytas 2014 m. pabaigoje siekiant nustatyti naujas mažesnes 
išmetamo CO2 kiekio normas laikotarpiu po 2020 m.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriame buvo patvirtinta, kad 
tikslus įmanoma pasiekti iki 2020 m., ir siūlo neteikti 147 g CO2/km tikslo pakeitimų, nes 
sektoriaus restrukūrizacijos laikais šis tikslas vis dar yra plataus užmojo. 

Dėl to nuomonės referentas norėtų laikytis kompromiso, kuris buvo pasiektas mažiau nei 
prieš dvejus metus, ir norėtų priminti, kad, palyginti su 2007 m. vidutiniu 203 g CO2/km 
kiekiu, 147 g CO2/km tikslas reiškia, kad išmetamo CO2 kiekis mažinamas 28 % ir kad 
gamintojai daugiau investuoja į naujas technologijas.

Vis dėlto šios investicijos paveiks transporto priemonių kainas (kainos padidės daugiausia 
10 %) ir mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kurioms lengvosios komercinės transporto 
priemonės yra svarbi darbo priemonė. Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis MVĮ labai 
gerai apsvarstys, ar verta pakeisti seną automobilį ir investuoti į naują.

Nuomonės referentas mano, kad naudinga pateikti laikotarpio po 2020 m. perspektyvas, 
tačiau mano, kad 2014 m. persvarstant reglamentą neturėtų būti nustatomi tokie tikslai, jie 
turėtų būti atidėti ir svarstomi anksčiausiai 2018 m. Taip yra todėl, kad dar nenustatyta nauja 
bandymų procedūra, ir ji tikriausiai nebus nustatyta, kol neprasidės naujas pasaulinės 
lengvojo transporto bandymo procedūros taikymo ciklas ir bus nustatytos atitinkamos 
bandymų procedūros. Vis dėlto turėtų likti užtektinai laiko, kad pramonei būtų užtikrinamas 
planavimo saugumas. 

Ypatingųjų kreditų klausimu nuomonės referentas nesutinka su Komisijos pasiūlymu 
nebetaikyti atitinkamų nuostatų po 2017 m. Vis dėlto referentas mano, kad tai svarbi paskata, 
ypač inžinieriams, kurti ir taikyti naujas veiksmingas technologijas, kurios neturėtų apsiriboti 
tik elektrinėmis transporto priemonėmis. Tas pat pasakytina apie ekologinių naujovių sistemų 
koncepciją: jos turėtų būti išlaikytos pasiūlyme ir pagal jas turėtų būti veiksmingiau remiamos 
naujoviškos veiksmingos technologijos.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) remiantis atliekant poveikio vertinimą 
atlikta technine analize, egzistuoja 
technologijos, kuriomis naudojantis galima 
pasiekti 147 g CO2/km tikslą. Todėl 
patvirtinama, kad 147 g CO2/km tikslą 
galima pasiekti iki 2020 m. Atsižvelgiant į 
ekonomikos krizę ir į tai, kad 
restruktūrizuojamas automobilių gamybos 
sektorius, vis dėlto svarbu, kad tikslą būtų 
galima pasiekti neužkraunant papildomos 
naštos tarptautiniam pramonės 
konkurencingumui;

Or. en

Pagrindimas

Pasiekti 147 g/km tikslą vis dar yra plataus užmojo uždavinys.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

plėtrai. Todėl pageidautina, kad šie 
aspektai būtų peržiūrėti ir kad prieš 
baigiant galioti šiam reglamentui
Komisija pateiktų pasiūlymą dėl tikslų po 
2020 m. Siekiant užtikrinti planavimo 
saugumą, toks pasiūlymas neturėtų būti 
pateiktas anksčiau kaip 2018 m., nes tokių 
tikslų turi būti siekiama remiantis nauju 
bandymų ciklu ir atitinkamomis bandymų 
procedūromis, kurios turi būti taikomos 
siekiant apskaičiuoti savitąjį CO2
išmetimo kiekį ir stebėti, kaip siekiama 
tikslų, tik po 2020 m.;

Or. en

Pagrindimas

Tikslas, kurio reikės siekti po 2020 m., turėtų būti nustatytas tik įvertinus, kokia konkreti 
pažanga buvo padaryta pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
5 straipsnis

Ypatingieji kreditai
1. Skaičiuojant vidutinį savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, kiekviena nauja 
lengvoji komercinė transporto 
priemonė, kurios savitasis išmetamo 
CO2 kiekis yra mažesnis kaip 50 % šiai 
transporto priemonei nustatytos savitosios 
teršalų normos, yra:
– 2014 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2015 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
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– 2016 m. – 2,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– nuo 2017 m. – 2 lengvosios komercinės 
transporto priemonės.
2. Panaudoti dalį susikaupusių kreditų ar 
juos visus galima bet kuriais metais 2017–
2025 m. laikotarpiu.
3. Ypatingųjų kreditų sistemos taikymo 
laikotarpiu didžiausias naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, kurių 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis kaip 50 % šiai transporto 
priemonei nustatytos savitosios teršalų 
normos, skaičius, į kurį reikia atsižvelgti 
taikant pirmoje pastraipoje nustatytus 
koeficientus, neturi viršyti vieno 
gamintojo 100 000 lengvųjų komercinių 
transporto priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingieji kreditai vis dar yra svarbi paskata gamintojams. Todėl jie turėtų būti išlaikyti 
siekiant skatinti naujas veiksmingas technologijas.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 
normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas, 
grindžiamas nauja taikoma bandymų 
procedūra ir bandymų ciklu.“

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti planavimo saugumą pramonei, reglamentuojamoji bandymų procedūra turi 
būti taikoma tol, kol bus iki galo sukurta ir pritaikyta nauja ir kol bus gauta užtektinai 
duomenų. Tik tada turėtų būti taikoma nauja bandymų procedūra.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Reglamentuojamoji bandymų procedūra 
ir ciklas turi likti tikslo, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. 510/2011 I priedo 1 
dalies c punkte ir Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007, Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 III ir XII prieduose, 
pagrindas. Nauja bandymų procedūra ir 
ciklas visiškai nustatomi ir pradedami 
taikyti vėliausiai 2018 m. gruodžio 31 d. 
Iki tos datos reikia turėti užtektinai 
stebėsenos duomenų. Tada Komisija 
apsvarsto galimybę nustatyti naujus 
tikslus laikotarpiu po 2020 m.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti planavimo saugumą pramonei, reglamentuojamoji bandymų procedūra turi 
būti taikoma tol, kol bus iki galo sukurta ir pritaikyta nauja ir kol bus gauta užtektinai 
duomenų. Tik tada turėtų būti taikoma nauja bandymų procedūra.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg);

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

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 5 dalyje.

a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos padaryta korektūros klaida.


