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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Reglamento projektas grindžiamas prielaida, kad sumažinus lengvųjų komercinių 
transporto priemonių naudojamą degalų kiekį sumažės bendras transporto priemonių 
išmetamas CO2 kiekis ir taip bus prisidėta prie klimato kaitos padarinių švelninimo.

2. Remiantis pasiūlymu nustatoma ES taikoma naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekio riba. Kiekvienam gamintojui ar importuotojui, kuris per 
nustatytą laikotarpį neįvykdys šio reikalavimo, bus paskirta bauda.

3. Europos Komisijos motyvas – užtikrinti, kad gamintojai į rinką tiektų naujas transporto 
priemones, kurioms būdingi geresni išmetamo CO2 kiekio rodikliai. Taip vartotojai 
galėtų naudotis pažangesnėmis transporto priemonėmis ir labiau prisidėti mažindami 
transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį.

4. Vis dėlto abejotina, ar remiantis šiuo pasiūlymu pavyks pasiekti užsibrėžtą tikslą, 
kadangi:
i) visiškai pritariama tam, kad klimato kaitos ir žmogiškosios veiklos (įskaitant 

transportą) tendencijos susijusios, tačiau šiuo klausimu nepateikta įtikinamų 
įrodymų;

ii) išmetamo CO2 kiekis didžiąja dalimi priklauso nuo transporto priemonės 
sunaudojamo degalų kiekio, taigi ne tik nuo variklio technologijos, bet ir nuo kitų 
savybių (padangų, degalų kokybės) ir sąlygų, kuriomis naudojama transporto 
priemonė (infrastruktūros kokybės, greičio, apkrovos, krovinio svorio ir t. t.);

iii) todėl didžiausią dėmesį skiriant vien technologijoms dar neužtikrinama, kad bus 
pasiekta norimų rezultatų;

iv) pasiūlyme, kuris parengtas remiantis reglamentu dėl keleivinių automobilių 
(Reglamentas (EB) Nr. 443/2009), nepakankamai atsižvelgta į esminius 
keleivinių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių skirtumus, tačiau jis iš 
esmės netgi ambicingesnis: nustatytas laikotarpis trumpesnis, o baudos –
didesnės (120 EUR vietoj 95 EUR);

v) siūlant priemones daug dėmesio skiriama pasiūlos vietai ekonomikos grandinėje, 
tačiau nesiekiama skatinti pažangesnių lengvųjų komercinių transporto priemonių 
paklausos (paskatos operatoriams/pirkėjams) ir neatsižvelgiama į kitus svarbius
degalų vartojimo aspektus;

vi) norint, kad iki 2016 m. CO2 kiekis būtų sumažintas iki 175g CO2/km, o iki 
2020 m. – iki 135g CO2/km, automobilių pramonė turės skirti didesnes 
investicijas naujoms technologijoms kurti;

vii) šios investicijos ne tik darys įtaką transporto priemonės kainai, kuri gali padidėti 
iki 10 proc., taigi jas bus sunkiau įpirkti ir todėl operatoriai nenorės jų įsigyti (dėl 
šios priežasties jie bus priversti naudoti dabartines mažiau degalų vartojančias ir 
mažiau CO2 išmetančias transporto priemones, o kai kuriose šalyse dėl to netgi 
gali būti paskatintas naudotų automobilių importas);

viii) automobilių pramonė susiduria ir su naujų automobilių paklausos, kuri sparčiai 
mažėjo dėl ekonominės krizės, problema; todėl sunku užtikrinti naujoms 
technologijoms potencialiai būtinas investicijas, o dėl to gali nukentėti pramonės 
pelningumas (ypač kai tai susiję su 135g CO2/km tikslu iki 2020 m.);
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ix) be to, automobilių pramonė jau įsipareigojusi skirti didelę dalį moksliniams 
tyrimams ir technologijų plėtrai skirtų išlaidų tikslams „Euro 5“ ir „Euro 6“ 
pasiekti.

5. Didelį susirūpinimą kelia tai, ar pritaikius minėtąsias priemones pavyks pasiekti pradinį 
tikslą, t. y. užkirsti kelią klimato kaitai, taip pat ar siūlomi tikslai ir tvarkaraštis realistiški 
ir ekonomiškai pagrįsti.

6. Atsižvelgiama į:

i) reglamentus Nr. 2007/46, 715/2007 ir 443/2009,
ii) tai, kad vykdant šio sektoriaus veiklą sąlyginai nedaug prisidedama prie bendros 

CO2 taršos,
iii) būtinybę užtikrinti veiksmingesnį degalų vartojimą ir, savo ruožtu, mažesnį 

išmetamo CO2 kiekį bei geresnę oro kokybę,
iv) dabartinius savanoriškus pramonės įsipareigojimus (pvz., Tarptautinės kelių 

transporto sąjungos rezoliuciją dėl savanoriško įsipareigojimo iki 2030 m. 
30 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį),

v) bendrąsias veiksmingo degalų vartojimo skatinimo tendencijas, kurias lemia šios 
itin konkurencingos pramonės operatoriai,

vi) esamą lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų vartojimo optimizaciją, 
taigi į sumažėjusį tolesnės pažangos potencialą,

vii) specifinį lengvųjų komercinių transporto priemonių gamybos ciklą (maždaug 
10 metų), kuris yra ilgesnis negu keleivinių automobilių,

viii) reikalavimų neatitinkančių lengvųjų komercinių transporto priemonių klasių 
išnykimo riziką, kadangi vartotojai verčiau įsigyja keletą mažiau teršiančių 
transporto priemonių negu didesnę transporto priemonę, kurios atsisakyta dėl to, 
kad ji neatitiko reikalavimų,

ix) specialaus tipo lengvąsias komercines transporto priemones, kurios naudojamos, 
pvz., policijos, gelbėjimo tarnybų arba kitais specifiniais su visuotiniu interesu 
susijusiais tikslais ir kurios negali atitikti reikalavimų,

x) ekonominį nuosmukį ir jo neigiamą poveikį automobilių gamintojams ir 
vartotojams,

xi) būtinybę remti pramonę (gamintojus), o ne daryti jai spaudimą taikant 
sunkinančias priemones (ar netgi baudas),

xii) būtinybę remti verslą (vartotojus), o ne apkrauti jį papildomomis išlaidomis 
taikant abejotinas politines priemones,

xiii) būtinybę skatinti iniciatyvas, skirtas veiksmingai degalus vartojančių transporto 
priemonių paklausai ir jų panaudai skatinti,

xiv) praktinės naštos, su kuria pramonė ir susiję sektoriai susiduria įgyvendindami 
inovacinę, tačiau nepraktišką politiką, pavojų, 

xv) Transporto ir turizmo komiteto, skatinančio judumą ES, vaidmenį,

Svarbiausi nuomonės referento pasiūlymo aspektai:

 reglamento įsigaliojimas turi būti atidėtas (tikslas sumažinti išmetamo CO2 kiekį iki 
175g CO2/km turi būti atidėtas 3 metams);
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 2020 m. tikslas turi būti ne toks ambicingas, t. y. vietoj siekio sumažinti išmetamo 
CO2 kiekį iki 135g turi būti numatyta šį kiekį sumažinti iki 162g CO2/km;

 mokesčių už viršytą taršos normą pelnas turi būti skirtas projektams, kuriais siekiama 
mažinti transporto poveikį aplinkai, finansuoti; 

 be kitų pakeitimų, turi būti gerinamos papildomų kreditų (angl. super-credits) 
priemonės ir suderintos lengvosioms komercinėms bei keleivinėms transporto 
priemonėms taikomos baudos.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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, taip 
pat turėtų būti nustatytas ilgalaikis 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
išmetamo savitojo CO2 kiekio tikslas. 
Tikslas sumažinti išmetamą vidutinį CO2
kiekį iki 135 g CO2/km turi būti pasiektas 
iki 2022 m.
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Pakeitimas 2

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 baudą už viršytą 
taršos normą už kiekvienus kalendorinius 
metus, pradedant 2014 m. sausio 1 d. 
Bauda turėtų būti apskaičiuojama
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą, minėtos baudos skyrimo 
sistema turėtų būti panaši į nustatytąją 
Reglamente (EB) Nr. 443/2009. Sumos, 
surenkamos iš baudų už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomos Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

(Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti terminą 
„mokestis“ terminu „bauda“. Šis 
pakeitimas taikytinas visam tekstui.)

Pagrindimas

(Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti terminą „mokestis“ terminu „bauda“. Šis pakeitimas 
taikytinas visam tekstui (23 ir 29 konstatuojamosios dalys ir 6, 8, 10, 12 straipsniai).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Komisija, siekdama užtikrinti 
pavyzdines išmetamo CO2 kiekio ir degalų 
naudojimo efektyvumo vertes, prireikus 
turėtų atsižvelgti į galimybę persvarstyti 
teisės aktus dėl tipo patvirtinimo.
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Pagrindimas

Europos Komisija, siekdama atsižvelgti į specifines vadinamųjų daugiapakopių transporto 
priemonių, t. y. transporto priemonių, kurios pirmuoju etapu sukomplektuojamos tik iš dalies, 
o tada turi pereiti mažiausiai dar vieną kito gamintojo atliekamą galutinio sukomplektavimo 
etapą, sąlygas, pateikė rekomenduojamus pradinio pasiūlymo pakeitimus. Šiame pakeitime 
atspindimos šios rekomendacijos.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Dėl greičio ribotuvų naudingo 
poveikio aplinkosaugai, energijos 
imlumui, variklio bei padangų 
amortizacijai ir kelių saugumui bus 
galima lengviau pasiekti šio reglamento 
tikslų.

Pakeitimas 5

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 

(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
išplėsti Direktyvos 92/6/EEB dėl greičio 
ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių 
kategorijų transporto priemonėse 
Bendrijoje taikymo sritį siekiant įtraukti 
lengvąsias komercines transporto 
priemones, kurioms taikomas šis 
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reglamentas. reglamentas.

Pagrindimas

Skirtingai nuo sunkiųjų transporto priemonių, lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse neįrengti greičio ribotuvai. Greičio ribotuvų naudojimas yra ekonomiškai labai 
veiksmingas būdas sumažinti degalų sunaudojimą bei išmetamo CO2 kiekį ir pagerinti 
saugumą keliuose. Direktyvos 92/6/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/85/EB, 
keliamus uždavinius reikia išplėsti, siekiant įtraukti lengvąsias transporto priemones į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 6

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 
2022 m. naujų Bendrijoje registruojamų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
vidutinis išmetamas CO2 kiekis yra 
135 g/km.

Pagrindimas

Tikslas sumažinti taršą iki 135g CO2/km nerealistiškas ir todėl turėtų būti taisomas. Vietoj 
neįmanomo tikslo verčiau nustatyti tokį, kurį pramonė galėtų realiai pasiekti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „vidutinis savitasis išmetamo CO2
kiekis“ gamintojo atžvilgiu – visų to 
gamintojo pagamintų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių savitojo 
išmetamo CO2 kiekio vidurkis;

a) „vidutinis savitasis išmetamo CO2 
kiekis“ gamintojo atžvilgiu – visų to 
gamintojo pagamintų naujų lengvųjų 
komercinių transporto priemonių, 
apibrėžtų šio reglamento 2 straipsnyje, 
savitojo išmetamo CO2 kiekio vidurkis;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė 
(bendra);

f) „savitasis išmetamo CO2 kiekis“ –
lengvosios komercinės transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekis, 
išmatuotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir sukomplektuotos 
transporto priemonės atitikties liudijime 
pažymėtas kaip išmetamo CO2 masė 
(bendra);

Pagrindimas

Europos Komisija, siekdama atsižvelgti į specifines vadinamųjų daugiapakopių transporto 
priemonių sąlygas, pateikė rekomenduojamus pradinio pasiūlymo pakeitimus. Šiame 
pakeitime atspindimos šios rekomendacijos.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga)„sukomplektuota transporto 
priemonė“ – transporto priemonė, kurios 
nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų tam 
tikrus Direktyvos 2007/46/EB techninius 
reikalavimus;

Pagrindimas

Teisėkūros pasiūlymas taikomas ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) „transporto priemonės padangos 
lietimosi su kelio danga paviršiaus plotas“ 
– tai tarpvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio važiuoklės bazės, kaip 
nurodyta atitikties liudijime ir apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.1 ir 
2.3 skirsniuose.

Pagrindimas

Pateikiama siekiant suderinti su II priedo B dalies 5 pastraipa.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamas savitasis CO2 kiekis 
nežinomas, bazinės transporto priemonės 
gamintojas, siekdamas nustatyti vidutinį 
savitąjį jos išmetamo CO2 kiekį, naudoja 
savitąjį bazinės transporto priemonės CO2
kiekį.

Pagrindimas

Europos Komisija, siekdama atsižvelgti į specifines vadinamųjų daugiapakopių transporto 
priemonių sąlygas, pateikė rekomenduojamus pradinio pasiūlymo pakeitimus. Šiame 
pakeitime atspindimos šios rekomendacijos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antros pastraipos pirma, antra ir trečia įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 75 %, – 2014 m. – 50 %,
– 2015 m. – 80 %, – 2015 m. – 75 %,
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– 2016 m. ir vėliau – 100 %. – 2016 m. ir vėliau – 100 %.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi kreditai Papildomi kreditai ir finansinės lengvatos

Pagrindimas

Reikia išplėsti reglamento taikymo sritį siekiant paskatinti atnaujinti lengvųjų komercinių 
transporto priemonių parką.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali numatyti 
finansines lengvatas, taikomas serijinėms 
transporto priemonėms, kurios atitinka 
šio reglamento ir jo įgyvendinimo 
priemonių reikalavimus.
Šios lengvatos galioja visoms naujoms 
transporto priemonėms, kuriomis 
prekiaujama valstybės narės rinkoje ir 
kurios atitinka bent I priede nustatytas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes iki 
I priede nustatytų datų; jos nustoja galioti 
nurodytą dieną.

Pagrindimas

Norint įvykdyti normas, reikia skatinti atnaujinti transporto priemonių parką.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės gali suteikti 
finansines lengvatas už eksploatuojamų 
transporto priemonių modifikavimą ir už 
šio reglamento neatitinkančių transporto 
priemonių atidavimą į metalo laužą.

Pagrindimas
Norint įvykdyti normas, reikia skatinti atnaujinti transporto priemonių parką.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Šio straipsnio 1a ir 1b dalyse 
nurodytos finansinės lengvatos kiekvieno 
tipo transporto priemonei neviršija 
techninių įtaisų, įmontuotų, kad būtų 
laikomasi I priede nurodytų išmetamųjų 
teršalų ribinių verčių, papildomų išlaidų, 
įskaitant įmontavimo transporto 
priemonėje išlaidas.

Pagrindimas

Kad būtų laikomasi išmetamų teršalų ribinių verčių, finansinės lengvatos turi būti susietos su 
techninių įtaisų papildomomis išlaidomis. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 d dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Komisija prieš pakankamą laiką 
informuojama apie planus įvesti arba 
pakeisti šio straipsnio 1a ir 1b dalyse 
nurodytas finansines lengvatas.

Pagrindimas

Komisijai atlieka koordinavimo vaidmenį.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įžanginės dalies pirma, antra ir trečia įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

– 1,5 lengvosios komercinės transporto 
priemonės 2016 m., 

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2016 m.

– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2018 m.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Greičio ribojimas

Nuo 2018 m. lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojai 
užtikrina, kad visose naujose lengvosiose 
komercinėse transporto priemonėse, 
kurioms taikomas šis reglamentas, kaip 
nustatyta 2 straipsnyje, būtų įrengti 
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greičio ribotuvai, pagal kuriuos 
didžiausias leistinas greitis yra 120 km/h.

Pagrindimas

Skirtingai nuo sunkiųjų transporto priemonių, lengvosiose komercinėse transporto 
priemonėse neįrengti greičio ribotuvai. Greičio ribotuvų naudojimas yra ekonomiškai labai 
veiksmingas būdas sumažinti degalų sunaudojimą bei išmetamo CO2 kiekį ir pagerinti 
saugumą keliuose.

Pakeitimas 20

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 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 
kiekvienam gamintojui arba, susivienijimo 
atveju, susivienijimo valdytojui griežtai 
nustato mokestį už viršytą taršos normą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuo 2014 m. iki 2018 m.: a) nuo 2014 m. iki 2018 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 
transporto priemonių skaičius.

((viršytas išmetamų teršalų kiekis – 3) × 
95 €+ 45 €) × naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių skaičius.
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Pagrindimas

Viršytas išmetamų teršalų kiekis turėtų atitikti tai, kas nustatyta pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 443/2009 (keleivinių automobilių išmetamas CO2).

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Nuo 2019 m.: b) Nuo 2019 m.:

(viršytas išmetamų teršalų kiekis × €120) × 
naujų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių skaičius.

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje: „viršytas išmetamų 
teršalų kiekis“ – vienam kilometrui 
tenkantis teigiamasis gramų skaičius, 
kuriuo, atsižvelgiant į išmetamo CO2
kiekio sumažinimą naudojant pagal 
11 straipsnį patvirtintas naujoviškas 
technologijas, gamintojo vidutinis savitasis 
teršalų išmetimo kiekis viršijo jo 
kalendorinių metų ar kalendorinių metų 
dalies, kuriais taikoma 4 straipsnyje 
nustatyta prievolė, savitąją teršalų 
išmetimo normą, suapvalintas tūkstantųjų 
tikslumu;

Šiame straipsnyje: „viršytas išmetamų 
teršalų kiekis“ – vienam kilometrui 
tenkantis teigiamasis gramų skaičius, 
kuriuo, atsižvelgiant į išmetamo CO2
kiekio sumažinimą naudojant pagal 
11 straipsnį patvirtintas naujoviškas 
technologijas ir greičio ribojimo 
prietaisus, numatytus 5 straipsnyje, 
gamintojo vidutinis savitasis teršalų 
išmetimo kiekis viršijo jo kalendorinių 
metų ar kalendorinių metų dalies, kuriais 
taikoma 4 straipsnyje nustatyta prievolė, 
savitąją teršalų išmetimo normą, 
suapvalintas tūkstantųjų tikslumu;
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis.

4. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto įplaukomis ir naudojamos tik 
tokiems projektams, kaip infrastruktūros 
plėtra ir naujoviškos variklio 
technologijos, kuriais siekiama mažinti 
neigiamą transporto poveikį aplinkai, 
finansuoti.

Pagrindimas

Mokesčio už viršytą taršos normą pelnas turėtų būti skirtas moksliniams tolesnės šio 
sektoriaus pažangos ekologijos srityje tyrimams.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

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:

Pagrindimas

Pranešėjas, atsižvelgdamas į tai, kad bendra smulkiųjų gamintojų dalis lengvųjų komercinių 
transporto priemonių rinkoje sudaro tik 5 proc., siūlo padidinti maksimalų registruotų 
transporto priemonių skaičių nuo 22 000 (1 proc. visų ES parduodamų komercinių transporto 
priemonių) iki 25 000 (apie 1,4 proc.). Šis skaičius ir toliau būtų mažesnis už tą, kuris 
nustatytas Reglamente (EB) Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo (2 proc. visų praduodamų automobilių). Taip smulkiesiems gamintojams būtų 
užtikrinta daugiau lankstumo padedant jiems išbristi iš ekonominės krizės.



AD\818160LT.doc 17/21 PE439.089v02-00

LT

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė 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

Pagrindimas

Pranešėjas, atsižvelgdamas į tai, kad bendra smulkiųjų gamintojų dalis lengvųjų komercinių 
transporto priemonių rinkoje sudaro tik 5 proc., siūlo padidinti maksimalų registruotų 
transporto priemonių skaičių nuo 22 000 (1 proc. visų ES parduodamų komercinių transporto 
priemonių) iki 25 000 (apie 1,4 proc.). Šis skaičius ir toliau būtų mažesnis už tą, kuris 
nustatytas Reglamente (EB) Nr. 443/2009 dėl keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo (2 proc. visų praduodamų automobilių). Taip smulkiesiems gamintojams būtų 
užtikrinta daugiau lankstumo padedant jiems išbristi iš ekonominės krizės.

Pakeitimas 27

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 ir pramonės 
vidurkį, įskaitant ekonomines ir 
technologines galimybes mažinti jo savitąjį 
išmetamo CO2 kiekį, ir atsižvelgiant į 
gaminamų lengvųjų komercinių transporto 
priemonių tipo rinkos savybes.

Pagrindimas

Kad pasiektų 175 g CO2/km tikslą, pramonė turi vidutiniškai 14 proc. sumažinti išmetamą 
CO2 kiekį, tačiau kai kurie smulkūs gamintojai turės daugiau negu dvigubai padidinti šią 
procentinę dalį. Siekiant, kad jie nebūtų diskriminuojami, pramonės vidurkis turėtų būti 
vienas iš kriterijų, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta tvirtinant išlygas.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 
2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos turi būti 
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

2. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 13 straipsnio 
2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priima išsamias nuostatas, susijusias su 
tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo 
procedūra. Šios išsamios nuostatos atitinka 
pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 
12 straipsnio 2 dalį nustatytas nuostatas ir
grindžiamos toliau pateikiamais kriterijais, 
taikomais naujoviškoms technologijoms:

Pagrindimas

Keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio sumažinimo reglamento Nr. (443/2009) 
12 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad ne vėliau kaip iki 2010 m. Komisija priima išsamias 
nuostatas, susijusias su tokių naujoviškų technologijų patvirtinimo procedūra.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2016 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui taip iš dalies pakeisti, 
kad jame nurodytas M0 skaičius būtų 
suderintas su naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių masės per praėjusius 
trejus kalendorinius metus vidurkiu.

Ne vėliau kaip 2016 m. spalio 31 d., o 
paskui kas trejus metus priimamos 
priemonės I priedui taip iš dalies pakeisti, 
kad jame nurodytas M0 skaičius būtų 
suderintas su naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių masės vidurkiu, 
užregistruotu per praėjusius trejus 
kalendorinius metus.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 –
135g CO2/km, ir

remdamasi atnaujintais poveikio vertinimo 
rezultatais ir jei bus patvirtinta, kad tai 
galima įgyvendinti, nustatytų modalumus, 
kaip iki 2022 m. ekonomiškai efektyviai 
būtų galima pasiekti ilgalaikį tikslą –
135g CO2/km, ir

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

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. Prireikus Komisija iki 2014 m. 
inicijuoja procedūrą pavyzdinėms 
sukomplektuotų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekio ir degalų naudojimo 
efektyvumo vertėms nustatyti.

Pagrindimas

Europos Komisija, siekdama atsižvelgti į specifines vadinamųjų daugiapakopių transporto 
priemonių sąlygas, pateikė rekomenduojamus pradinio pasiūlymo pakeitimus. Šiame 
pakeitime atspindimos šios rekomendacijos.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo A dalies 3 punkto d papunkčio ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį; ii) savitąjį išmetamą CO2 kiekį ir 
sumažinto išmetamų teršalų kiekio dalį 
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naudojant naujoviškas technologijas 
pagal 11 straipsnį;

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Savitasis sukomplektuotos transporto 
priemonės išmetamų teršalų kiekis. 
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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Europos Komisija, siekdama atsižvelgti į specifines vadinamųjų daugiapakopių transporto 
priemonių sąlygas, pateikė rekomenduojamus pradinio pasiūlymo pakeitimus. Šiame 
pakeitime atspindimos šios rekomendacijos.
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