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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. liepos 11 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 443/2009, kuriuo 
nustatomi naujų automobilių parko išmetamo CO2 kiekio mažinimo iki 2020 m. pagrindai, 
peržiūros. Šia peržiūra įgyvendinamos sąlygos, be kurių neįmanoma pasiekti 95gCO2/km 
tikslo antruoju laikotarpiu iki 2020 m. 

Tikslo siekimo būdai yra įgyvendinimo aspektai, turintys reikšmės tam, kaip turi būti 
siekiama teršalų išmetimo normos. Komisijos pasiūlyme dauguma būdų lieka nepakeisti, 
išskyrus kelias išimtis:
– automobiliams, išmetantiems mažiau kaip 35 gCO2/km, 2020–2023 m. bus skiriami 

ypatingieji kreditai, kuriems bus taikomas daugiklis 1,3, ir jie galės būti skirti ne 
daugiau kaip 20 000 vieno gamintojo automobilių per visą sistemos taikymo 
laikotarpį;

– pakoreguotas tikslas dėl 2020 m. tam tikro rinkos segmento gamintojams taikytinų 
nukrypti leidžiančių nuostatų ir gamintojams, atsakingiems už mažiau nei 500 per 
metus įregistruotų naujų keleivinių automobilių, netaikoma pareiga laikytis CO2
normos;

– į ekologines naujoves toliau atsižvelgiama įgyvendinant peržiūrėtą bandymų 
procedūrą;

Be to, atnaujinamos nuostatos dėl komiteto procedūros, kad ji atitiktų Lisabonos sutartį.

Nuomonės referentė iš esmės palankiai vertina persvarstytą reglamentą. Atsižvelgiant į tai, 
kad dauguma automobilių gamintojų sėkmingai siekia 2015 ir 2020 m. išmetamo CO2 kiekio 
tikslų, kaip sutarta 2009 m., šiuo etapu nepageidautina labai keisti būdų, kaip pasiekti 
95gCO2/km tikslą iki 2020 m. Tačiau dar lieka svarbių klausimų, į kuriuos Komisija deramai 
neatsižvelgė savo pasiūlyme. 

Svarbus rūpimas klausimas yra didėjantis atotrūkis tarp transporto priemonių tipo 
patvirtinimo ir realaus naujų lengvųjų automobilių išmetamo CO2 kiekio. Komisijos 
duomenimis, jis atotrūkis siekia net 15–30 proc. Dėl šio neatitikimo daugiausia kalti metodai, 
kuriuos naudoja automobilių gamintojai, apskaičiuodami išmetamą CO2 kiekio pagal šiuo 
metu taikomą bandymų ciklo procedūrą. Labai svarbu šį neatitikimą panaikinti, dar ir dėlto, 
kad mažesnis išmetamo CO2 kiekis turi tiesioginį ryšį su mažesnėmis vartotojų išlaidomis 
kurui ir mažesniu naftos importu.

Taigi nuomonės referentė pageidautų, kad Komisija iki 2014 m. persvarstytų išmetamo CO2
kiekiui matuoti taikomą ES reglamentuotą bandymų procedūrą, nustatytą Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo priemonėse. Iki 2012 m. sausio mėn. Komisija turėtų galėti 
atnaujinti ES bandymų ciklą. Tai turėtų įvykti nepriklausomai nuo to, ar iki to laiko bus 
suderinta JT Europos ekonominės komisijos (UNECE) pasauliniu mastu suderinta lengvųjų 
automobilių bandymo procedūra, kadangi Europos vartotojai yra suinteresuoti degalų taupa, 
nepaisydami tarptautinės pažangos. Naujos pasauliniu mastu suderintos procedūros vėliau 
galėtų būti įtrauktos į ES bandymų ciklo sistemą, o atskirų automobilių gamintojų išmetamo 
CO2 kiekio tikslai – pakoreguoti. Galimybė įvertinti ekologines naujoves jų neįtraukiant į 
bandymų ciklą neturėtų būti išlaikyta atnaujinant ES bandymų ciklą 2015 m. 
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Vienas iš Komisijos pasiūlymo trūkumų yra tas, kad nenumatoma vizija po 2020 m. Nors gali 
būti neįmanoma numatyti tikslios technologinės pažangos trajektorijos iki 2025 m., pramonei 
būtų naudinga gauti aiškų politinį signalą. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
išmetamo CO2 kiekio tikslai iki 2025 m. Toks tikslas suteiktų pramonei daug laiko ir būtų 
persvarstomas siekiant užtikrinti jo įgyvendinamumą socialiniu ir ekonominiu požiūriu 
teisingu būdu. 

JAV jau nustatytas 2025 m. tikslas. Reikalaujama, kad JAV automobilių gamintojai per pusę 
sumažintų vidutinio automobilio, parduoto tarp 2011 ir 2025 m., sunaudojamų degalų kiekį. 
Kadangi ES ir toliau turėtų būti viena iš pirmaujančiųjų pasaulinėse lenktynėse dėl švaresnių 
automobilių, ji turėtų apsispręsti dėl tokio pat ambicingo pažangos tempo. Tikslas sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį 50 proc., palyginti su 2011 m. lygiu, reikštų, kad jis turėtų sumažėti iki 
mažiau kaip 70 g CO2/km. Bendrovės „AEA-Ricardo“ 2012 m. atlikto naujausio tyrimo 
duomenimis, 70 g CO2/km yra tinkamiausias tikslas iki 2025 m. ir jis gali būti pasiektas su tik 
7 proc. itin mažai teršalų į aplinką išmetančių transporto priemonių ir maždaug 20 proc. 
hibridinių transporto priemonių. 

Nustačius 70 g CO2/km tikslą iki 2025 m. būtų užtikrinta, kad būtų toliau investuojama į 
alternatyvios energijos traukinius ir būtų sukurta papildomų augimo galimybių ir su 
moderniomis technologijomis susijusių darbo vietų. McKinsay vertinimu, iki 2030 m. ES bus 
sukurta 110 000 naujų darbo vietų gamybos ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje vien dėl poreikio gaminti daugiau taupiai kurą naudojančių transporto priemonių. 
Komisija pripažino, kad kaip naudos parametrą verčiau naudoti ne transporto priemonės 
masę, o jos ratų apibrėžtą plotą, ir būtų tikslinga pereiti prie transporto priemonės ratų 
apibrėžto jos ploto naudos parametro siekiant 2025 m. tikslo ir leisti gamintojams 2015–
2020 m. laikotarpiu pasirinkti masės arba automobilio ratų apibrėžto jo ploto matą.

Galiausiai, nuomonės pranešėja siūlo iš dalies pakeisti straipsnį dėl ypatingųjų kreditų.
Ypatingųjų kreditų trūkumas yra tas, kad, nors jie paskatina automobilių gamintojus gaminti 
daugiau itin mažai teršalų į aplinką išmetančių transporto priemonių, jie taip pat suteikia 
galimybę gamintojams parduoti daugiau didesnį taršos rodiklį turinčių automobilių ir tai daro 
neigiamą poveikį siekiamam CO2 kiekio tikslui. Nuomonės referentė vietoj to siūlo nustatyti 
lankstų įpareigojimą, panašų į Kalifornijoje taikomą įpareigojimą mažo anglies dioksido 
kiekio transporto priemonei. Tai paspartins alternatyvia energija, pavyzdžiui, elektros 
baterijomis ir kuro elementais, varomų traukinių kūrimą ir eksploatavimą ir užtikrins 
adekvačias investicijas į itin mažo į aplinką išmetamų teršalų kiekio technologijas. Tai suteiks 
paskatų naujovių pirmeiviams nustatant ne tokius griežtus išmetamo CO2 kiekio tikslus iki 
2025 m. ir kartu užtikrins, kad gamintojai, kurie nuspręs neprisidėti prie ankstyvo itin mažai 
teršalų į aplinką išmetančių transporto priemonių eksploatavimo, papildomai patobulintų savo 
gaminamus automobilius po 2020 m.

Komisija, valstybės narės ir regionų bei vietos valdžios institucijos turėtų siekti nustatyti ir 
skleisti pažangiausią skatinimo naudoti ypač mažai teršalų į aplinką išmetančias transporto 
priemones praktiką, kad didelis pardavimo augimas kai kuriose Europos šalyse atsikartotų 
visose valstybėse narėse. 
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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
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) Pasaulinė pažangiųjų technologijų, 
skirtų padidinti transporto priemonių 
efektyvumą, rinka yra auganti rinka. 
Tolesnė tokių rinkų plėtra atitinka 
strategijoje „Europa 2020“ numatytą 
pavyzdinę iniciatyvą dėl tausiai išteklius 
naudojančios Europos, pagal kurią 
remiamas perėjimas prie efektyvaus 
išteklių naudojimo ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
siekiant tvaraus augimo. Siekiant toliau 
skatinti šios srities inovacijas, šiame 
reglamente turėtų būti numatytas 
ilgalaikis siektinas 2025 m. tikslas.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti;

(3) pripažįstant, kad ankstyvųjų kartų itin 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių moksliniams 
tyrimams ir plėtrai reikia didelių išlaidų, 
yra tinkama pirminiame jų teikimo 
Sąjungos rinkai etape šį procesą laikinai 
tam tikru mastu spartinti ir palengvinti; 
Komisija, valstybės narės ir regionų bei 
vietos valdžios institucijos turėtų siekti 
nustatyti ir skleisti pažangiausią 
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skatinimo naudoti itin mažai teršalų į 
aplinką išmetančias transporto priemones 
praktiką, kad didelis pardavimo augimas 
kai kuriose Europos šalyse atsikartotų 
visose valstybėse narėse. 

Or. en

Pakeitimas 3

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, 
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 ir Komisija 
pateiktų ataskaitą dėl naujiems 
keleiviniams automobiliams po 2020 m. 
taikytinų CO2 išmetimo normų, įskaitant 
70g CO2/km tikslą iki 2025 m.;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 

(8) Reglamente reikalaujama, kad Komisija 
vykdytų poveikio vertinimą, siekdama 
peržiūrėti bandymų procedūras, kad jos 
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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;

tinkamai parodytų realų automobilių 
išmetamo CO2 kiekį. Šiuo metu 
įgyvendinant Sąjungos savitajam 
išmetamo CO2 kiekiui matuoti taikomą 
reglamentuotą procedūrą užfiksuojami 
mažesni išmetamų teršalų kiekiai nei 
realiai transporto priemonių kelyje 
išmetamų teršalų kiekiai. Todėl 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2014 
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 priemonėse 
nurodytos matavimo procedūros turi būti 
skubiai ir ne vėliau kaip iki 2014 m. 
pakeistos, kad būtų pašalintas šis 
neatitikimas. 
Šiuo metu taip pat Jungtinių Tautų 
Europos ekonominėje komisijoje 
atliekama bandymų procedūrų peržiūra
rengiant pasaulinę lengvųjų transporto 
priemonių bandymų procedūrą, tačiau ji
dar nebaigta. 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;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) išmetamas CO2 kiekis ir toliau bus 
matuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, 
naudojant inovatyvias technologijas, kol 
jis bus pakeistas nauja, patobulinta ir 
labiau pavyzdine procedūra, pagrįsta 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės 
komisijos (UNECE) parengta pasauline 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūra. Todėl Sąjungoje taikomos 
matavimo procedūros, nurodytos 
Reglamente (EB) Nr. 715/2007 iki 2014 
m. turėtų būti iš dalies pakeistos, kad 
geriau atspindėtų tikrąjį transporto 
priemonių kelyje išmetamą CO2 kiekį.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

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
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 atsižvelgiant į mažesnes sąnaudas
ir pranašumus, susijusius su perėjimu prie
transporto priemonės ratų apibrėžto jos 
ploto kaip naudos parametro, siekiant 
2025 m. tikslo transporto priemonės ratų 
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apibrėžtas jos plotas turėtų būti 
naudojamas kaip naudos parametras ir 
gamintojams turėtų būti suteikta galimybė 
šį parametrą naudoti nuo 2015 iki 2020 
m.;

Or. en

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu 
nustatomas tikslas, kad vidutinis naujų 
automobilių parko išmetamų teršalų 
kiekis būtų 70 g CO2/km, kaip 
skaičiuojama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo 
priemones ir Reglamento (EB) 
Nr. 692/2008 XII priedą“.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius 2007 m. spalio 24 d. Parlamento rezoliucijoje nurodytą tikslą iki 2025 m. sumažinti 
teršalų kiekį iki 70 g CO2/km būtų užtikrinta, kad būtų toliau investuojama į alternatyvia 
energija varomus traukinius ir būtų sukurta papildomų su moderniomis technologijomis 
susijusių darbo vietų. Iki 2030 m. numatoma sukurti 110 000 naujų darbo vietų gamybos ir 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, ypač susijusių su chemija ir elektronika, srityje dėl 
to, kad bus didesnis taupiai kurą naudojančių transporto priemonių gamybos poreikis.

Pakeitimas 8

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

Po 5 straipsnio įterpiamas šis straipsnis: Įterpiamas šis straipsnis:
„5a straipsnis „5a straipsnis

Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km 
normos

Lankstus mažo anglies dioksido kiekio 
transporto priemonei taikomas 
įpareigojimas

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. Siekiant nustatyti, ar gamintojas laikosi 
savitojo išmetamų teršalų kiekio tikslo, 
nurodyto 4 straipsnyje, ir pripažįstant, kad 
ankstyvų kartų itin mažai anglies dioksido 
išmetančių transporto priemonių 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
ir vieneto gamybos sąnaudos yra didelės ir 
kad reikia paspartinti ir palengvinti jų 
pateikimo į Sąjungos rinką nuo 2020 m. 
procesą, savitoji teršalų išmetimo norma 
kiekvienam gamintojui:

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

a) parduodančiam mažiau kaip 1 proc. 
naujų keleivinių automobilių, išmetančių 
mažiau kaip 35 g CO2/km, sumažinama 2 
gramais, 
b) parduodančiam mažiau kaip 2 proc. 
naujų keleivinių automobilių, išmetančių 
mažiau kaip 35 g CO2/km, sumažinama 1 
gramu, 
c) parduodančiam daugiau kaip 3 proc. 
naujų keleivinių automobilių, išmetančių 
mažiau kaip 35 g CO2/km, padidinama 1 
gramu, 
d) parduodančiam daugiau kaip 4 proc. 
naujų keleivinių automobilių, išmetančių 
mažiau kaip 35 g CO2/km, padidinama 2 
gramais. 
2. 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 ...+. 
3. Iki kiekvienų metų vasario 28 d., 
palyginti su ankstesniais kalendoriniais 
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metais, pradedant ...+, Komisija 
apskaičiuoja, kokį poveikį pagal 
lanksčiojo įpareigojimo sistemą gauti 
kreditai ir debitai turėjo 1 straipsnyje 
nurodytam siektinam tikslui.“
____________________
+ OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
datą.

Or. en

Pakeitimas 9

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. Eksploatuojamų transporto priemonių 
bandymų rezultatai pateikiami kartu su 
nepriklausomos ir sertifikuotos 
institucijos parengta patikros ataskaita, 
kurioje įvertinama, ar eksploatuojamų
transporto priemonių 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 bandymų rezultatus ir kartu su 
jais pateiktą patikros ataskaitą ir per tris 
mėnesius perduoda minėtus rezultatus ir 
patikros ataskaitą Komisijai.
4. Jei eksploatuojamo keleivinio 
automobilio 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 
viršijamas savitoji teršalų išmetimo 
norma, taikomas mokestis už viršytą 
taršos normą pagal 9 straipsnį.
5. Komisija veda centrinį eksploatuojamų
transporto priemonių bandymų rezultatų, 
kuriuose jai pateikia valstybės narės, 
registrą ir kasmet paskelbia suvestinę 
ataskaitą. Centrinis registras ir suvestinė 
ataskaita viešai skelbiami elektronine 
forma.

Or. en

Pakeitimas 10

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. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 11

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 70g CO2/km tikslą iki 2025 m.

Or. en

Pakeitimas 12

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.

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

Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)
M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje
a = 0,0333.

Turėtų būti naudojama viena iš šių 
formulių:

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

Čia:
M = transporto priemonės masė 
kilogramais (kg)
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M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 
13 straipsnio 2 dalyje

a = 0,0333.

ii) Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 95 + a 
× (F – F0)
Čia:
F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)
F0= dydis, nustatomas, kaip nurodyta 13 
straipsnio 2 dalyje
a = 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.

Pakeitimas 13

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 punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„ca) Nuo 2025 m.
Savitasis išmetamo CO2 kiekis = 70 + a × 
(F – F0)
Čia:
F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)



PA\923146LT.doc 15/15 PE502.182v01-00

LT

F0= dydis, nustatomas, kaip nurodyta 13 
straipsnio 2 dalyje
a = 60 proc. ribinės vertės kreivės 
nuolydis.“

Or. en


