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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Keleiviniams automobiliams ir furgonams tenka daugiau nei pusė visų Europos transporto 
sektoriaus išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kituose sektoriuose apskritai mažėja, tačiau transporto sektoriuje nuo 
1990 m. jis padidėjo 23 proc.

2020 m. furgonams taikomas siektinas rodiklis – 147 g CO2/km reiškia, kad per metus 
sunaudojamo kuro kiekis turės būti sumažintas 17 proc. palyginti su 2017 m. siektinu 
rodikliu, kuris yra 175 g. Tikimasi, kad šis siektinas rodiklis paskatins mokslinius tyrimus ir 
inovacijas automobilių pramonės sektoriuje ir tokiu būdu bus skatinamas ekologiškai tvarus 
augimas ir darbo vietų kūrimas bei didinamas ES pramonės konkurencingumas pasaulyje, taip 
pat mažinama ES priklausomybė nuo importuojamos naftos.

Atliekant poveikio vertinimą atlikta techninė analizė rodo, kad esama technologijų, kuriomis 
naudojantis galima pasiekti 147 g CO2/km rodiklį ir sumažinti kiekį, kaip reikalaujama, 
mažesnėmis sąnaudomis nei apskaičiuota pagal ankstesnę analizę, atliktą prieš priimant 
Reglamentą (ES) Nr. 510/2011. Be to, taip pat sumažėjo skirtumas tarp dabartinės naujoms 
lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikomos vidutinio savitojo išmetamo CO2
kiekio normos ir siektino rodiklio.

Kadangi šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tikslams plačiai pritariama, 
pranešėja siūlo nedidelį skaičių pakeitimų, kuriais siekiama stiprinti pasiūlymo tikslus.

i) Po 2020 m. siektinas rodiklis

Vienas iš Komisijos pasiūlymo trūkumų yra tas, kad nenumatyta vizija po 2020 m. Nors gali 
būti neįmanoma numatyti tikslios technologinės pažangos iki 2025 m., nustačius tikslą 2025 
metams būtų: a) užtikrintas planavimas ir tikrumas dėl investicijų automobilių pramonėje; b)
skatinama itin mažai anglies dioksido išmetančių transporto priemonių rinka; c) išsaugota ES 
pasaulinė lyderystė švaresnių, efektyviai degalus naudojančių transporto priemonių gamybos 
srityje; ir d) pasiųstas aiškus politinis signalas, jog reikia toliau mažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį. Europos Parlamentas dabar turi galimybę vesti diskusijas dėl laikotarpio po 2020 m.

Pranešėja siūlo 2025 m. siektiną rodiklį – 100–115 g CO2/km. Tikslų siektiną rodiklį turėtų 
pasiūlyti Komisija pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris turėtų būti 
pateiktas iki 2014 m. pabaigos, atsižvelgdama į tikėtiną mažataršių technologijų paplitimą 
rinkoje. Reikėtų pažymėti, kad JAV jau nustatytas 2025 m. siektinas rodiklis.

ii) Transporto priemonių tipo patvirtinimo ir realaus išmetamo CO2 kiekio (bandymų 
ciklas) neatitikimai

Svarbus rūpimas klausimas yra didėjantis atotrūkis tarp furgonų tipo patvirtinimo ir realaus 
išmetamo CO2 kiekio. Iš literatūros apžvalgos ir tipo patvirtinimo institucijų ir bandymų 
laboratorijų pateiktos informacijos aiškiai matyti, kad vis dažniau taikomos lankstumo 
priemonės siekiant sumažinti naujų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį vienam 
kilometrui. Kalbant apie furgonus, nustatyta, kad dėl taikomų lankstumo priemonių per 
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pastarąjį dešimtmetį registruojamų tipo patvirtinimą gavusių transporto priemonių išmetamo 
CO2 kiekis sumažėjo maždaug 7 proc. (spektras nuo 3,5 iki 10,5%), tai sudaro mažiausiai 
vieną trečdalį apskaičiuoto per 2002−2010 m. laikotarpį sumažinto kiekio (12,5 g/km iš 35,5 
g/km) 1.

Galimas vis dažnesnio naudojimosi lankstumo priemonėmis poveikis aktualus ne tik 
reguliavimo požiūriu. Ne dėl transporto priemonių technologinių patobulinimų pasiekti 
transporto priemonių tipo patvirtinimo bandymų metu nustatyti sumažėję kiekiai nelemia 
mažesnio degalų sunaudojimo realiomis vairavimo sąlygomis. Vadinasi, transporto priemonės 
neužtikrina galutiniams naudotojams žadamų mažesnių degalų sąnaudų ir tokiu būdu 
vartotojai yra klaidinami. Dėl vartotojų nusivylimo realiomis degalų sąnaudomis galiausiai 
gali sumažėti parama Europos CO2 mažinimo politikai. Be to, skirtingų gamintojų nevienodas 
naudojimasis lankstumo priemonėmis gali nulemti nesąžiningą konkurenciją.

Pranešėja pabrėžia, jog reikia iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 715/20072 siekiant 
užtikrinti, kad atliekant bandymus būtų tinkamai nustatomas realiomis važiavimo keliu 
sąlygomis išmetamas teršalų kiekis. Siūlomais pakeitimais siekiama išspręsti šią problemą.

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 – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 147 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 

(2) reikėtų paaiškinti, kad, siekiant 
nustatyti, ar vykdomas 147 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 

                                               
1 Žr. Komisijos užsakymu atliktus tyrimus:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
2 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 2007 m. birželio 20 d. 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.
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Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant naujoviškomis technologijomis;

Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos prieigos 
ir jo įgyvendinimo priemonėmis bei 
naudojant naujoviškomis technologijomis; 
Vis dėlto iš Komisijos atliktų tyrimų 
matyti, kad išmetamo CO2 kiekiui matuoti 
naudojamos bandymų procedūros pagal 
tą reglamentą nepadėjo išvengti tokios 
padėties, kai gamintojai vis dažniau 
naudojasi lankstumo priemonėmis ir 
užtikrina tariamai mažesnius išmetamo 
CO2 kiekius, kurie nėra susiję su 
technologiniais patobulinimais ir negali 
būti pasiekti realiomis važiavimo keliu 
sąlygomis. Todėl siekiant užtikrinti, kad 
per bandymų procedūras būtų tinkamai 
nustatomas tikrasis transporto priemonių 
realiomis važiavimo keliu sąlygomis 
išmetamo CO2 kiekis, reikėtų skubiai 
persvarstyti Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 (vėliausiai iki 2014 m. 
pabaigos); 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) pripažįstant, kad daugelyje Europos 
Sąjungos pramonės sektorių itin stengtasi 
sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir padidinti 
veiksmingumą, lengvųjų komercinių 
transporto priemonių gamintojai taip pat 
turi siekti didesnio efektyvumo, kad galėtų 
įgyvendinti plataus užmojo Europos 
klimato apsaugos tikslus;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) platesnio užmojo CO2 mažinimo 
tikslai yra įmanomi, tačiau gamintojams 
reikia teisinių gairių, kad jie galėtų 
investuoti į aplinkosaugines ir degalų 
taupymo technologijas neatsidurdami 
nepalankioje konkurencinėje padėtyje;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) pripažįstant neproporcingą poveikį 
smulkiausiems gamintojams, kylantį iš 
savitųjų teršalų išmetimo normų, nustatytų 
atsižvelgiant į transporto priemonės 
naudingumą, laikymosi, didelę 
administracinę naštą, susijusią su nukrypti 
leidžiančių nuostatų taikymo procedūra, ir 
tik nedidelę naudą dėl šių gamintojų 
parduodamų transporto priemonių 
neišmesto į aplinką CO2, gamintojams, 
kurie atsakingi už mažiau nei 1 000 naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių 
per metus, nebetaikoma savitoji teršalų 
išmetimo norma ir mokestis už viršytą 
taršos normą;



AD\932843LT.doc 7/16 PE504.120v02-00

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) didėjančios degalų kainos tampa 
didele Sąjungos įmonių problema, 
atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga importuoja 
didžiąją transporto sektoriuje naudojamos 
naftos dalį. Suvartojamo degalų kiekio 
mažinimas padėtų tiek įmonėms, tiek 
Sąjungai sumažinti priklausomybę nuo 
naftos;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant paspartinti itin mažai teršalų 
į aplinką išmetančių transporto priemonių 
paplitimą rinkoje, būtina visoje Sąjungoje 
plėtoti tinkamą alternatyvių degalų ir 
transporto priemonių naudojamos 
elektros energijos tiekimo infrastruktūrą, 
įskaitant tankų įkrovimo punktų visose 
tinkamose vietose, pvz., gyvenamosiose 
vietose, darbovietėse, prekybos zonose ir 
pagrindiniuose keliuose, tinklą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Komisija įvertino galimybę nustatyti
transporto priemonės ratų apibrėžtą jos 

(9) Komisija turėtų atidžiau įvertinti
galimybę surinkti duomenis apie kitus, nei 



PE504.120v02-00 8/16 AD\932843LT.doc

LT

plotą ir naudoti šį dydį kaip „naudos“ 
koeficientą I priede pateiktose formulėje. 
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;

masė, naudingumo parametrus ir jų, kaip 
naudingumo parametro, panaudojimą
I priede pateiktose formulėse;

Pagrindimas

Kitų, nei masė, naudingumo parametrų naudojimas padėtų įveikti transporto priemonių 
tendenciją tapti vis sunkesnėms ir paskatintų lengvesnių modelių gamybą, kuriai šiuo metu 
nėra paskatos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Reglamente reikalaujama, kad 
Komisija vykdytų poveikio vertinimą, 
siekdama peržiūrėti bandymų procedūras, 
kad jos tinkamai parodytų realų 
automobilių išmetamo CO2 kiekį. Šis 
darbas atliekamas Jungtinių Tautų Europos 
ekonomikos komisijoje rengiant pasaulinę 
lengvųjų transporto priemonių bandymų 
procedūrą (PLTPBP), kuri, ją parengus, 
turėtų būti kuo greičiau įtraukta į 
Sąjungos teisės aktus. Komisija turėtų 
apsvarstyti, ar integruojant PLTPBP į 
Sąjungos teisę reikia ją papildyti 
papildomomis nuostatomis, kad būtų 
užtikrinta, jog atliekant bandymų 
procedūras būtų tinkamai nustatomas 
tikromis važiavimo keliu sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekis. 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 
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pataisyti I priede nustatytas ribas, kad 
gamintojams ir įvairių klasių transporto 
priemonėms būtų taikomi panašaus 
griežtumo reikalavimai;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) energijos tiekimo ir transporto 
priemonių gamybos bei šalinimo 
sektoriuose išmetamos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos sudaro didelę esamo 
bendro kelių transporto anglies dioksido 
išmetimo rodiklio, kuris ateityje gali 
smarkiai išaugti, dalį. Todėl reikėtų imtis 
politikos priemonių, kad gamintojai būtų 
skatinami priimti optimalius sprendimus, 
visų pirma, atsižvelgiant į transporto 
priemonėms tiekiamos energijos gamybos 
sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinant, kad 
šie išmetami teršalai nepanaikintų 
privalumų, susijusių su geresniais 
energijos sunaudojimo eksploatuojant 
transporto priemones rodikliais, kurių 
siekiama šiuo reglamentu. Todėl 
tikslinga, kad Komisija, ateityje 
persvarstydama šį reglamentą dėl 
laikotarpio po 2020 m., apgalvotų 
reguliavimo tvarką, kurią taikant būtų 
atsižvelgiama į išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, susijusį su 
energijos tiekimu ir transporto priemonės 
gyvavimo ciklu;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje įterpiama 2a dalis:
„Nuo 2025 m. šiuo reglamentu nustatoma 
norma, pagal kurią orientacinis vidutinis 
naujų lengvųjų transporto priemonių 
išmetamų teršalų kiekis turi būti nuo 
100 g CO2/km iki 115 g CO2/km, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 1 dalyje.“

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 510/2011
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir c 
punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 1 
dalies a ir c punktai netaikomi gamintojui, 
kuris kartu su visomis su juo susijusiomis 
įmonėmis atsakingas už mažiau nei 500 per 
praėjusius kalendorinius metus ES 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių.

4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir c 
punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 1 
dalies a ir c punktai netaikomi gamintojui, 
kuris kartu su visomis su juo susijusiomis 
įmonėmis atsakingas už mažiau nei 1 000 
per praėjusius kalendorinius metus ES 
įregistruotų naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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
Apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį kiekviena nauja lengvoji 
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komercinė transporto priemonė, kurios 
savitasis išmetamo CO2 kiekis yra 
mažesnis nei 50 g CO2/km, skaičiuojama 
kaip:
– 2014 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2015 m. – 3,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2016 m. – 2,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 2017 m. – 1,5 lengvosios komercinės 
transporto priemonės,
– 1 lengvoji komercinė transporto 
priemonė nuo 2018 m.“

Pagrindimas

Kad sumažėtų transporto priemonių eksploatacijos išlaidos ir būtų pasiekti šiame pasiūlyme 
nustatyti aplinkos apsaugos tikslai, ypatingieji kreditai turėtų būti veiksminga paskata kurti 
kitų rūšių netaršias transporto priemones (varomas elektra, hibridines ir kt.). Panaikinus 
pasiūlytą viršutinę ribą, gamintojai bus paskatinti maksimaliai padidinti į rinką tiekiamų 
netaršių transporto priemonių skaičių ir bus išspręstas degalų kainų įmonėms klausimas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 8 straipsnyje įterpiama ši 4a dalis:
„4a. Kai, atlikus gamybos atitikties 
patikrinimą, valstybė narė pagal 
Direktyvos 2007/46/EB 12 straipsnio 
3 dalį nustato, kad pagamintos transporto 
priemonės išmetamas CO2 kiekis 
reikšmingai nukrypsta nuo patvirtinto 
tipo, apie šį nuokrypį ji praneša Komisijai 
ir pateikia išsamius duomenis, nurodytus 
šio reglamento II priede. 
Kitais kalendoriniais metais 
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apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo 
CO2 kiekį tam transporto priemonės tipui, 
kuriam buvo nustatytas nuokrypis, 
taikomas atitinkamai pakoreguotas 
savitasis išmetamo CO2 kiekis.“

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) 8 straipsnyje įterpiama ši 4b dalis:
„4b. Komisija, remdamasi geriausiais 
prieinamais informacijos šaltiniais, pagal 
transporto priemonės tipą ir gamintoją 
stebi realias pranešamas išmetamo CO2 
kiekio vertes ir paskelbia metines 
stebėsenos ataskaitas, kuriose palygina tas 
vertes su tipo patvirtinimo vertėmis.“ 

Pagrindimas

Kai kuriuose informacijos šaltiniuose nurodomi realaus degalų suvartojimo duomenys. Tie 
duomenys apima: asmenų surinktus ir praneštus duomenis apie jų automobilių suvartojamą 
degalų kiekį; nuomojamų transporto priemonių suvartotą degalų kiekį; bandymus, kuriuos 
atliko vartotojų ar automobilininkų organizacijos. Panaudojus šią ir kitų šaltinių informaciją 
galima suprasti, kaip keičiasi realaus degalų suvartojimo nuokrypis nuo tipo patvirtinimo, ir 
palyginti įvairių gamintojų transporto priemonių eksploatacijos charakteristikas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
peržiūri savitąsias teršalų išmetimo 

Remdamasi naująja pasauline lengvųjų 
transporto priemonių bandymų procedūra 
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normas, būdus tikslui pasiekti ir kitus šio 
reglamento aspektus, kad nustatytų 
naujoms lengvosioms komercinėms 
transporto priemonėms po 2020 m. 
taikytinas CO2 išmetimo normas.

(PLTPBP), iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Komisija peržiūri savitojo išmetamų 
teršalų kiekio normas, būdus tikslui
pasiekti ir kitus šio reglamento aspektus, 
kad nustatytų naujoms lengvosioms 
komercinėms transporto priemonėms po 
2020 m. taikytinas išmetamo CO2 kiekio
normas, kad iki 2025 m. būtų pasiektas 
rodiklis, pagal kurį išmetamas 
orientacinis teršalų kiekis būtų nuo 100 g 
CO2/km iki 115 g CO2/km, nebent būtų 
tinkamai pagrįstas mažesnis rodiklis, 
atsižvelgiant į mažataršių technologijų 
naudojimą ir paplitimą rinkoje.

Remdamasi šia peržiūra, kuri apima 
bendrą poveikio automobilių pramonei ir 
su ja susijusioms pramonės šakoms 
vertinimą, Komisija prireikus pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą, 
siekdama ekonominio efektyvumo ir kuo 
didesnio neutralumo konkurencijos 
požiūriu, ir užtikrina, kad Sąjunga 
pasiektų ilgalaikius kovos su klimato kaita 
tikslus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 6 dalyje įterpiama 1a 
pastraipa:
„Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nurodyti realūs išmetamų 
teršalų kiekiai ir išmatuotos CO2 vertės 
būtų tiksliai palyginamos, vadovaudamasi 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
14 straipsnio 3 dalimi, užtikrina, kad 
bandymų procedūros elementai, kurie turi 
didelį poveikį matuojamam išmetamam 
CO2 kiekiui, būtų tiksliai apibrėžti, kad 
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gamintojai negalėtų pasinaudoti bandymų 
ciklo lankstumo priemonėmis.“ 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 3 dalyje įterpiama 1b 
pastraipa:
„Siekiant patikrinti, ar pagamintų 
transporto priemonių išmetamas CO2
kiekis atitinka patvirtinto tipo vertes, 
užtikrinama, kad būtų gautos tos 
transporto priemonės, kurios gamybos 
atitiktis yra tikrinama, aerodinaminio 
pasipriešinimo ir riedėjimo varžos vertės.“

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų atliktas tos transporto priemonės, kurios gamybos atitiktis tikrinama, 
saviriedos bandymas, siekiant nustatyti jos aerodinaminį pasipriešinimą ir riedėjimo varžą ir 
gauti vertes, naudojamas dinamometro bandymui, kuris įeina į gamybos atitikties bandymą. 
Tai turėtų pakeisti dabartinę padėtį, kai naudojamos nustatytos pradinės bandymų transporto 
priemonės dinamometro vertės. Kaip rodo eksperimentų rezultatai, vertinant pagamintą 
transporto priemonę dažnai neįmanoma atkartoti pradinės transporto priemonės saviriedos 
bandymo verčių.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 510/2011
13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnyje įterpiama ši 6a dalis:
„6a. Komisija išnagrinėja, ar naudinga 
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užtikrinti, kad tipo patvirtinimo CO2
vertės apimtų teršalų kiekį, išmetamą 
naudojant pagrindinius transporto 
priemonės prietaisus, kurie naudoja 
energiją, ir prireikus pateikia atitinkamų 
pasiūlymų, kad tokia nuostata įsigaliotų 
po 2020 m.“

Pagrindimas

Energiją naudojantys prietaisai dabar nėra įjungiami bandymo procedūros metu, pavyzdžiui, 
oro kondicionierius ir žibintai būna išjungti.
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