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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reikalavimų, susijusių 

su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinėmis 

vertėmis ir tipo patvirtinimu 

(COM(2014) 0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2014) 0581), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0168/2014), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 

ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A8-0276/2015), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) į šį reglamentą reikėtų įtraukti esminius 

reikalavimus, susijusius su ne keliais 

judančiuose mechanizmuose įrengiamiems 

varikliams taikomomis išmetamųjų teršalų 

ribinėmis vertėmis ir ES tipo patvirtinimo 

procedūromis. Pagrindinės atitinkamų šio 

reglamento reikalavimų nuostatos 

grindžiamos 2013 m. lapkričio 20 d. 

Komisijos atlikto poveikio vertinimo 

rezultatais ir įvairių galimų alternatyvų 

analize, kurioje, įvertinus ekonominius, 

aplinkosauginius, saugumo ir 

visuomeninius aspektus, nurodyti galimi 

pranašumai ir trūkumai. Toji analizė apėmė 

ir kokybinius, ir kiekybinius aspektus. 

Palyginus įvairias galimybes, nustatytos 

priimtiniausios galimybės, kurios 

pasirinktos kaip šio reglamento pagrindas; 

(5) į šį reglamentą reikėtų įtraukti esminius 

reikalavimus, susijusius su ne keliais 

judančiuose mechanizmuose (NKJM) 

įrengiamiems varikliams taikomomis 

išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir 

ES tipo patvirtinimo procedūromis. 

Pagrindinės atitinkamų šio reglamento 

reikalavimų nuostatos grindžiamos 

2013 m. lapkričio 20 d. Komisijos atlikto 

poveikio vertinimo rezultatais ir įvairių 

galimų alternatyvų analize, kurioje, 

įvertinus ekonominius, aplinkosauginius, 

poveikio sveikatai, saugumo ir 

visuomeninius aspektus, nurodyti galimi 

pranašumai ir trūkumai. Toji analizė apėmė 

ir kokybinius, ir kiekybinius aspektus. 

Palyginus įvairias galimybes, nustatytos 

priimtiniausios galimybės, kurios 

pasirinktos kaip šio reglamento pagrindas; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) šiuo reglamentu, siekiama nustatyti 

suderintas ne keliais judančiuose 

mechanizmuose įrengiamų variklių ES tipo 

patvirtinimo taisykles, kad būtų galima 

užtikrinti vidaus rinkos veikimą. Šiais 

tikslais, siekiant atsižvelgti į technologinę 

pažangą ir užtikrinti derėjimą su kelių 

sektoriuje taikoma Sąjungos politika, 

reikėtų nustatyti naujas išmetamųjų teršalų 

ribines vertes, kad būtų galima įgyvendinti 

(6) šiuo reglamentu siekiama nustatyti 

suderintas ne keliais judančiuose 

mechanizmuose įrengiamų variklių ES tipo 

patvirtinimo taisykles, kad būtų galima 

užtikrinti vidaus rinkos veikimą, 

atsižvelgiant į platesnį vykdomos 

Sąjungos oro kokybės politikos peržiūros 

kontekstą. Šiais tikslais, siekiant atsižvelgti 

į technologinę pažangą ir užtikrinti 

derėjimą su kelių sektoriuje taikoma 
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Sąjungos oro kokybės tikslus ir mažinti ne 

keliais judančių mechanizmų išmetamus 

teršalus, kartu užtikrinti proporcingesnę 

mašinų išmetamų teršalų dalį, palyginti su 

kelių transporto priemonių išmetamais 

teršalais. Reikėtų išplėsti šios srities 

Sąjungos teisės aktų taikymo sritį, siekiant 

gerinti rinkos derinimą ES ir tarptautiniu 

lygmenimis, taip pat mažinti rinkos 

iškraipymo pavojų. Be to, šiuo reglamentu 

siekiama paprastinti dabartinę teisinę 

sistemą, įskaitant administracinių 

procedūrų paprastinimo priemones, ir 

gerinti bendrąsias vykdymo užtikrinimo 

sąlygas, pirmiausia griežtinant rinkos 

priežiūros taisykles; 

Sąjungos politika, reikėtų nustatyti naujas 

išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurios 

turėtų būti taikomos ir žemės ūkio 

transporto priemonėms, kad būtų galima 

įgyvendinti Sąjungos oro kokybės tikslus ir 

mažinti ne keliais judančių mechanizmų ir 

žemės ūkio transporto priemonių 
išmetamus teršalus, kartu užtikrinant 

proporcingesnę mašinų išmetamų teršalų 

dalį, palyginti su kelių transporto 

priemonių išmetamais teršalais. reikėtų 

išplėsti šios srities Sąjungos teisės aktų 

taikymo sritį, siekiant gerinti rinkos 

derinimą Sąjungos ir tarptautiniu 

lygmenimis, taip pat mažinti rinkos 

iškraipymo pavojų ir neigiamą poveikį 

sveikatai. Be to, šiuo reglamentu siekiama 

paprastinti dabartinę teisinę sistemą, 

įskaitant administracinių procedūrų 

paprastinimo priemones, ir gerinti 

bendrąsias vykdymo užtikrinimo sąlygas, 

pirmiausia griežtinant rinkos priežiūros 

taisykles; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) be to, plečiant Sąjungos rinkos 

derinimo srities teisės aktų taikymo sritį 

kartu mažinant rinkos iškraipymus, šiuo 

reglamentu siekiama paprastinti 

dabartinę teisinę sistemą, įskaitant 

administracinių procedūrų paprastinimo 

priemones, ir gerinti bendrąsias vykdymo 

užtikrinimo sąlygas, pirmiausia 

griežtinant rinkos priežiūros taisykles; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 



 

RR\1074318LT.doc 7/88 PE557.123v02-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) Komisijos baltojoje knygoje „Bendros 

Europos transporto erdvės kūrimo planas. 

Konkurencingos efektyviu išteklių 

naudojimu grindžiamos transporto 

sistemos kūrimas“1a pabrėžiamas 

ypatingas geležinkelių ir laivybos vidaus 

vandenų keliais vaidmuo siekiant klimato 

politikos tikslų. Atsižvelgiant į šių 

transporto rūšių trūkumus oro taršos 

kontekste Europos Komisija ir valstybės 

narės savo kompetencijos ribose turėtų 

numatyti įvairius būdus inovacijoms remti 

teršalų išmetimo technologijų srityje, kad 

toliau perkeliant krovinių transportą į 

geležinkelių ir vidaus vandens kelių 

sektorių kartu būtų gerinamos sąlygos 

švaresniam orui Europoje užtikrinti; 

 –––––––––––––––––– 

 1a 2011 m. kovo 28 d. Europos Komisijos 

baltoji knyga „Bendros Europos 

transporto erdvės kūrimo planas. 

Konkurencingos efektyviu išteklių 

naudojimu grindžiamos transporto 

sistemos kūrimas“ 

COM(2011) 144 galutinis.  

Pagrindimas 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 



 

PE557.123v02-00 8/88 RR\1074318LT.doc 

LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant Sąjungos oro kokybės tikslų, 

būtinos nuolatinės pastangos mažinti 

variklių išmetamų teršalų kiekį. Todėl 

gamintojams turėtų būti teikiama aiški 

informacija apie būsimas išmetamųjų 

teršalų ribines vertes ir turėtų būti suteiktas 

tinkamas laikotarpis, per kurį jie galėtų šias 

vertes pasiekti ir atlikti būtinus techninius 

patobulinimus; 

(10) tvariai siekiant Sąjungos oro kokybės 

ir oro apsaugos tikslų nuo šių dienų iki 

2020 m. ir vėliau, būtinos nuolatinės 

pastangos mažinti įvairių tipų variklių 

išmetamųjų teršalų kiekį. Todėl 

gamintojams iš anksto turėtų būti teikiama 

aiški ir išsami informacija apie būsimas 

išmetamųjų teršalų ribines vertes ir turėtų 

būti suteiktas tinkamas laikotarpis, per kurį 

jie galėtų šias vertes pasiekti ir atlikti 

būtinus techninius patobulinimus; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant tvariai sumažinti variklių 

išmetamųjų teršalų kiekį, reikia nuolat 

skatinti, viena vertus, gamintojų ir kitų 

susijusių įmonių ir, kita vertus, patikimų 

mokslinių tyrimų institucijų tiesioginį 

bendradarbiavimą. Toks 

bendradarbiavimas yra svarbus kuriant 

naujus produktus ir technologijas, kurie 

teigiamai veikia oro kokybę; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) siekiant užtikrinti kuo geresnę 

darbuotojų, dirbančių prie ne keliais 

judančių mechanizmų, apsaugą ir kuo 

labiau sumažinti bendrą taršą, tenkančią 

keleto ne keliais judančių mechanizmų 

aplinkoje dirbantiems darbuotojams, 

technologinę pažangą reikėtų išnaudoti 
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tam, kad būtų kuo labiau sumažintas 

išmetamųjų teršalų kiekis; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) reikėtų skatinti pradėti naudoti 

alternatyviais degalais varomas transporto 

priemones, kurių išmetamas NOx ir KD 

teršalų kiekis gali būti mažesnis. Todėl 

reikėtų patikslinti visų angliavandenilių 

ribines vertes, siekiant atsižvelgti į 

angliavandenilių, kuriuose nėra metano, ir į 

metano išmetamuosius teršalus; 

(14) būtina skatinti pradėti naudoti 

alternatyviais degalais varomas transporto 

priemones, kurių išmetamas NOx ir KD 

teršalų kiekis gali būti mažesnis. Todėl 

reikėtų patikslinti visų angliavandenilių 

ribines vertes, kad būtų atsižvelgiama į 

angliavandenilių, kuriuose nėra metano, ir į 

metano išmetamuosius teršalus; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14b) šis reglamentas neturėtų daryti 

poveikio nacionalinio ar Sąjungos 

lygmens priemonėms dėl variklių ar ne 

keliais judančių mechanizmų naudojimo 

pagal šio reglamento nuostatas, jei tos 

priemonės būtinos ir proporcingos 

darbuotojų sveikatos ir saugos požiūriu ir 

kai jos būtinos siekiant išvengti pavojaus 

darbuotojų, kuriems tam tikrais atvejais 

pakenkė tokių variklių išmetamieji 

teršalai, sveikatai; 

Pagrindimas 

Valstybėms narėms turėtų būti leista uždrausti naudoti vidaus degimo variklius dėl priežasčių, 

susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, ypač prastos oro kokybės zonose. 

 

Pakeitimas 10 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant užtikrinti, kad būtų 

kontroliuojamas itin smulkių (0,1 μm ir 

mažesnių) kietųjų dalelių teršalų 

išmetimas, Komisijai turėtų būti suteikti 

įgaliojimai priimti išmetamu kietųjų dalelių 

skaičiumi grindžiamą metodą, kuris būtų 

taikomas kartu su dabar taikomu mase 

grindžiamu metodu. Išmetamu kietųjų 

dalelių skaičiumi grindžiamas metodas 

turėtų būti rengiamas remiantis Jungtinių 

Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 

EEK) kietųjų dalelių matavimo programos 

rezultatais ir atitikti esamus plataus užmojo 

aplinkosaugos srities tikslus; 

(15) siekiant užtikrinti, kad būtų 

kontroliuojamas itin smulkių (0,1 μm ir 

mažesnių) kietųjų dalelių teršalų 

išmetimas, Komisijai turėtų būti suteikti 

įgaliojimai priimti išmetamu kietųjų dalelių 

skaičiumi grindžiamą metodą, kuris būtų 

taikomas kartu su dabar taikomu mase 

grindžiamu metodu. Išmetamu kietųjų 

dalelių skaičiumi grindžiamas metodas 

turėtų būti rengiamas remiantis Jungtinių 

Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 

EEK) kietųjų dalelių matavimo programos 

rezultatais ir jį taikant turėtų būti 

pasiektas bent tas apsaugos lygis, kuris 

nustatytas esamais kelių transporto 

priemones reglamentuojančiais ES teisės 

aktais. Be to, turėtų būti prisidėta prie 

tikslo kuo labiau sumažinti vėžį 

sukeliančių medžiagų kiekį, siekiant 

apsaugoti darbuotojus, taip pat jis turėtų 

atitikti esamus plataus užmojo 

aplinkosaugos srities tikslus; 

Pagrindimas 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der 

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Pakeitimas 11 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) atsižvelgiant į ne keliais judančių 

mechanizmų ilgą eksploatavimo laiką, 

tikslinga svarstyti, ar būtų galima 

modifikuoti jau eksploatuojamus 

variklius. Toks modifikavimas visų pirma 

turėtų būti atliekamas tankiai 

apgyvendintose miesto vietovėse ir 

vietovėse, kurios pažeidė Sąjungos teisės 

aktus dėl oro kokybės. Kad būtų galima 

užtikrinti palyginamą ir plataus užmojo 

modifikavimo lygį, valstybės narės turėtų 

laikytis JT EEK 132 taisyklėje dėl 

išmetalų kontrolės prietaisų; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16b) atitinkamais atvejais turėtų būti 

siekiama sinergijos tarp išmetamųjų 

dujinių ir kietųjų dalelių kiekio 

varikliuose, įrengiamuose ne keliais 

judančiuose mechanizmuose, mažinimo ir 

išmetamųjų teršalų standartų, taikomų 

sunkiesiems krovininiams automobiliams, 

nes technologijos yra tarpusavyje 

susijusios. Toks tolesnis derinimas galėtų 

padėti gerinti masto ekonomiją ir oro 

kokybę. Jei šių NKJM standartų iškart 

pasiekti negalima, Komisija turėtų 

svarstyti galimybę imtis tolesnių veiksmų; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kad būtų galima geriau kontroliuoti 

tikrąjį eksploatuojant išmetamų teršalų 

kiekį ir pasirengti eksploatacinio 

tinkamumo procesui, per nustatytą 

laikotarpį turėtų būti priimta nešiojamųjų 

išmetamųjų teršalų matavimo sistemų 

naudojimu grindžiama išmetamųjų teršalų 

reikalavimų stebėsenos bandymų 

metodika; 

(18) kad būtų galima geriau kontroliuoti 

tikrąjį eksploatuojant išmetamų teršalų 

kiekį ir pasirengti eksploatacinio 

tinkamumo procesui, iki 2017 m. pabaigos 

turėtų būti priimta nešiojamųjų išmetamųjų 

teršalų matavimo sistemų naudojimu 

grindžiama išmetamųjų teršalų reikalavimų 

stebėsenos bandymų metodika;  

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) turėtų būti leista valstybių narių 

rinkoms pateikti naujas išmetamųjų teršalų 

ribines vertes ir ES tipo patvirtinimo 

procedūras atitinkančius ir į jų taikymo 

sritį patenkančius variklius; šiems 

varikliams neturėtų būti taikomi jokie kiti 

su išmetamaisiais teršalais susiję 

nacionaliniai reikalavimai. Patvirtinimą 

suteikianti valstybė narė turėtų imtis 

reikiamų patikros priemonių, siekdama 

užtikrinti pagal kiekvieną ES tipo 

patvirtinimą pagamintų variklių 

identifikavimą; 

(20) turėtų būti leista valstybių narių 

rinkoms pateikti naujas išmetamųjų teršalų 

ribines vertes ir ES tipo patvirtinimo 

procedūras atitinkančius ir į jų taikymo 

sritį patenkančius variklius; šiems 

varikliams neturėtų būti taikomi jokie kiti 

su išmetamaisiais teršalais susiję 

nacionaliniai reikalavimai, 

reglamentuojantys jų pateikimą į rinką. 

Patvirtinimą suteikianti valstybė turėtų 

imtis patikros ir kontrolės priemonių, kai 

pagal aplinkybes to reikalaujama dėl 

variklių importo ir teikimo Sąjungos 

rinkai, siekdama užtikrinti, kad kiekvienu 

atveju jie atitiktų ES tipo patvirtinimo 

reikalavimus. Tai neturėtų daryti poveikio 

valstybėms narėms paliekamai teisei 

skatinti arba riboti rinkai pateiktų variklių 

naudojimą, jei pasirinkti metodai 

nediskriminaciniai ir objektyviai pagrįsti;  

Pagrindimas 

ES rinkai teikiamų variklių tipai turi būti nustatomi juos importuojant. Tai yra saugiausias, 

veiksmingiausias ir pigiausias būdas visiems tokių variklių tipams nustatyti ir kontroliuoti. 

Atitiktis ES standartams gali būti patikrinta remiantis lydimaisiais importo dokumentais. 

 



 

RR\1074318LT.doc 13/88 PE557.123v02-00 

 LT 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) suteikiamų išimčių skaičius turėtų būti 

ribotas, siekiant atsižvelgti į konkrečius 

poreikius, susijusius su ginkluotosiomis 

pajėgomis, logistiniais tiekimo 

apribojimais, prototipų eksploataciniais 

bandymais ir mechanizmų naudojimu 

sprogioje aplinkoje; 

(21) suteikiamų išimčių skaičius turėtų būti 

ribotas, siekiant atsižvelgti į konkrečius 

poreikius, susijusius su ginkluotosiomis 

pajėgomis, logistiniais tiekimo 

apribojimais, prototipų eksploataciniais 

bandymais, tam tikrais pakaitiniais 

varikliais, tam tikrų tipų projektų 

geležinkelių sektoriuje varikliais ir 

mechanizmų naudojimu sprogioje 

aplinkoje; 

(Žr. 32 straipsnio 4a dalies (nauja) ir 4b dalies (nauja) pakeitimus.) 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) todėl, taikant Sprendimą 97/836/EB, 

JT EEK taisyklės ir jų pakeitimai, už 

kuriuos Sąjunga balsavo arba prie kurių ji 

yra prisijungusi, turėtų būti pripažįstami 

kaip lygiaverčiai pagal šį reglamentą 

suteiktiems ES tipo patvirtinimams. Taigi 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus, kad būtų 

galima apibrėžti, kurios JT EEK taisyklės 

bus taikomos ES tipo patvirtinimams; 

(25) todėl, taikant Sprendimą 97/836/EB, 

JT EEK taisyklės ir jų pakeitimai, už 

kuriuos Sąjunga balsavo arba prie kurių ji 

yra prisijungusi, turėtų būti pripažįstami 

kaip lygiaverčiai pagal šį reglamentą 

suteiktiems ES tipo patvirtinimams. Taigi, 

siekiant kuo labiau suderinti šio 

reglamento nuostatas su sutartų JT EEK 

tekstų nuostatomis, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kad būtų galima apibrėžti, kurios JT 

EEK taisyklės bus taikomos ES tipo 

patvirtinimams; 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) kad šį reglamentą būtų galima 

papildyti papildoma išsamia technine 

informacija, pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 

turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus 

dėl variklių šeimų, klastojimo, 

eksploatuojant išmetamų teršalų 

stebėsenos, techninių bandymų ir 

matavimų procedūrų, gamybos atitikties, 

atskirai pateikiamos papildomo variklio 

išmetalų apdorojimo sistemos, 

eksploataciniams bandymams skirtų 

variklių, variklių, skirtų naudoti 

pavojingoje aplinkoje, variklių tipų 

patvirtinimų lygiavertiškumo, pirminės 

įrangos gamintojams ir galutiniams 

naudotojams skirtos informacijos, 

savarankiškų bandymų, techninių tarnybų 

standartų ir vertinimo, vien ir iš dalies 

dujomis varomų variklių, kietųjų dalelių 

skaičiaus matavimo ir bandymų ciklų. 

Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 

darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip 

pat ekspertų lygmeniu. Atlikdama su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 

turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 

būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 

perduodami Europos Parlamentui ir 

Tarybai; 

(27) kad šį reglamentą būtų galima 

papildyti papildoma išsamia technine 

informacija, pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 

turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus 

dėl variklių šeimų, klastojimo, 

eksploatuojant išmetamų teršalų 

stebėsenos, techninių bandymų ir 

matavimų procedūrų, gamybos atitikties, 

atskirai pateikiamos papildomo variklio 

išmetalų apdorojimo sistemos, 

eksploataciniams bandymams skirtų 

variklių, variklių, skirtų naudoti 

pavojingoje aplinkoje, variklių tipų 

patvirtinimų lygiavertiškumo, pirminės 

įrangos gamintojams ir galutiniams 

naudotojams skirtos informacijos, 

techninių tarnybų standartų ir vertinimo, 

vien ir iš dalies dujomis varomų variklių, 

kietųjų dalelių skaičiaus matavimo ir 

bandymų ciklų ir pirminės įrangos 

gamintojų metinės gamybos vertinimo. 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 

turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 

būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 

perduodami Europos Parlamentui ir 

Tarybai; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (29a) šis reglamentas taip pat turėtų būti 

taikomas žemės ūkio transporto 

priemonėms, kurioms taikomos Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 

Nr. 167/20131a nuostatos, pakeičiančios 
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panaikintos Direktyvos 97/68/EB 

nuostatas. Atsižvelgiant į IV etapo 

atidėjimo T2, T4.1 ir C2 kategorijų žemės 

ūkio traktoriams ir V etapo taikymo datų 

bendrąjį poveikį, IV etapas truktų tik 

dvejus metus ir tris mėnesius. Siekiant 

išvengti nereikalingos administracinės 

naštos, III B etapo varikliams turėtų būti 

leidžiama pasinaudoti šiame reglamente 

apibrėžtomis pereinamojo laikotarpio 

išlygomis atsižvelgiant į nustatytus V 

etapo reikalavimus; 

 __________________ 

 1 a OL L 60, 2013 3 2., p. 1–51. 

Pagrindimas 

Direktyva 2011/87/ES atidėtos IIIB ir IV etapų privalomos datos T2, T4.1 ir C2 kategorijų 

žemės ir miškų ūkio traktoriams. Dėl šiame reglamente nustatytų privalomų V etapo datų, IV 

etapas gamintojams tampa ekonomiškai netvarus, kadangi du kartus per dvejus metus pakeisti 

traktorių konstrukciją yra ekonominė našta, nesuteikianti naudos aplinkai. Todėl šių 

kategorijų traktoriams, atitinkantiems III B etapo reikalavimus, turėtų būti leidžiama 

pasinaudoti V etapo pereinamuoju laikotarpiu. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) mažesnės nei 37 kW naudingosios galios 

vidaus vandenų laivams varyti; 

e) mažesnės nei 37 kW naudingosios galios 

vidaus vandenų laivams varyti ar kitais 

pagalbiniais tikslais; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) variklis – energijos keitiklis, išskyrus 

dujų turbiną, kuriame uždaroje erdvėje 

degant degalams susidaro besiplečiančios 

6) variklis – energijos keitiklis, išskyrus 

dujų turbiną, skirtas pakeisti cheminę 

energiją (energijos sąnaudos) į 
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dujos, tiesiogiai naudojamos mechaninei 

galiai sukurti, kuriam gali būti suteiktas 

ES tipo patvirtinimas; jį sudaro 

išmetamųjų teršalų kontrolės sistema ir 

ryšių sąsaja (techninė įranga ir pranešimai) 

tarp variklio sistemos elektroninio valdymo 

įtaiso (-ų) (VEVĮ) ir bet kokios jėgos 

pavaros arba transporto priemonės 

valdymo įtaiso, kurių reikia atitikčiai II ir 

III skyriams užtikrinti; 

mechaninę energiją (pagaminta energija) 

vykstant vidaus degimo procesui; be kita 

ko, jį sudaro, jei įrengta, išmetamųjų 

teršalų kontrolės sistema ir ryšių sąsaja 

(techninė įranga ir pranešimai) tarp variklio 

sistemos elektroninio valdymo įtaiso (-ų) ir 

bet kokios jėgos pavaros arba transporto 

priemonės valdymo įtaiso, kurių reikia 

atitikčiai II ir III skyriams užtikrinti; 

Pagrindimas 

Būtina patikslinti apibrėžtį, kad būtų įtrauktos visos variklių technologijos, visų pirma 

atsižvelgiant į tai, ar jie naudoja VEVĮ arba išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemas. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a) pakaitinis variklis – tai variklis, kuris: 

 a) pateiktas rinkai tik jau rinkai pateiktam 

varikliui pakeisti ir įrengtas ne keliais 

judančiame mechanizme ir 

 b) atitinka išmetamųjų teršalų kiekio 

ribojimo etapą, kuris yra mažesnis už 

pakeitimo dieną taikomą įrengto variklio 

ribojimo etapą; 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 29 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

29) pereinamasis laikotarpis – pirmieji 

aštuoniolika mėnesių po 17 straipsnio 2 

dalyje nurodytos privalomo V etapo 

įgyvendinimo datos; 

29) pereinamasis laikotarpis – pirmieji 

dvidešimt keturi mėnesiai po 17 straipsnio 

2 dalyje nurodytos privalomo V etapo 

įgyvendinimo datos; 
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Pagrindimas 

Ne keliais judantys mechanizmai turi būti pertvarkyti, siekiant pritaikyti juos prie didesnių V 

etapo variklių. Todėl reikalingas ilgesnis pereinamasis laikotarpis. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 43 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 43a) pažangioji išmetamųjų teršalų 

technologija (AET) ir labiau aplinką 

tausojantis variklis (EEE) – ne keliais 

judančiame mechanizme įrengtas variklis, 

kaip apibrėžta šio straipsnio 1 punkte, 

atitinkantis išmetamųjų teršalų kiekio 

ribines vertes, nurodytas IIa priede; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 43 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 43b) mobilusis kranas – savaeigis kranas 

su strėle, kuriam judėti su kroviniu arba 

be jo nereikia stacionarių, kranui skirtų 

bėgių, ir kurio stabilumas užtikrinamas 

sunkio jėga, išskyrus šio reglamento 

taikymo sritį pagal 2 straipsnio 2 dalies a 

punktą. Jis gali būti ratinis, vikšrinis ar 

naudoti kitas judrumą užtikrinančias 

priemones. Stacionarioje padėtyje kranas 

gali remtis į atramas ar kitus jo stabilumą 

didinančius priedus. Mobiliojo krano 

viršutinė dalis gali būti tokio tipo, kad 

suktųsi visą apskritimą, riboto sukimosi 

tipo ar visiškai nepasukama. Jame 

paprastai įrengtas vienas ar daugiau 

keltuvų ir (arba) hidrocilindrų strėlei ir 

kroviniui kelti ar nuleisti. Mobiliuosiuose 

kranuose įrengtos teleskopinės strėlės, 

šarnyrinės strėlės, grotelių strėlės ar jų 
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derinys, suprojektuotos taip, kad galėtų 

būti lengvai nuleidžiamos. Ant strėlės 

pakabinti kroviniai gali būti valdomi 

kablių blokais ar kitais specialios 

paskirties krovinių kėlimo įtaisais; 

Pagrindimas 

(Techninis pakeitimas) Ši mobiliojo krano apibrėžtis pateikta iš Direktyvos 2000/14/EB 

(Triukšmo direktyvos) I priedo 38 punkto. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 72 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

72) savarankiškas bandymas – gamintojo, 

kuris yra paskirtas technine tarnyba tam 

tikrų reikalavimų atitikčiai įvertinti, 

patalpose jo paties atliekamas bandymas, 

bandymo rezultatų registravimas ir 

bandymų protokolo, įskaitant išvadas, 

pateikimas tipo patvirtinimo institucijai; 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Neįmanoma savarankiškai atlikti variklių bandymų. Tokie bandymai įmanomi tik su 

mechanizmais arba transporto priemonėmis. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) mažesnės nei 560 kW etaloninės galios 

varikliai, naudojami vietoj IWP, RLL arba 

RLR kategorijų variklių; 

b) mažesnės nei 560 kW etaloninės galios 

varikliai, naudojami vietoj IWA, IWP, 

RLL arba RLR kategorijų variklių; 

Pagrindimas 

II priedo I–6 lentelės pakeitime nustatyta, kad bet kokios galios vidaus vandenų pagalbiniams 

varikliams taikomos tokios pačios išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip tos, kurios yra 
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taikytinos vidaus vandenų laivų varomiesiems varikliams. Šiuo pakeitimu bus leidžiama 

pasirinktinai naudoti mažesnės kaip 560 kW galios sausumos įrenginius, kai juos galima 

pritaikyti. Tokiems sausumos įrenginiams taikytinos mažesnės išmetamųjų teršalų ribinės 

vertės negu tos, kurios siūlomos II priedo I–6 lentelės pakeitime. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 37 kW arba didesnės etaloninės galios 

varikliai, skirti naudoti tik vidaus vandenų 

laivuose, juos varantys arba skirti jiems 

varyti, 

a) varikliai, skirti naudoti tik vidaus 

vandenų laivuose, juos varantys arba skirti 

jiems varyti, 

Pagrindimas 

JAV reglamente Nr. 40CFR1042 nėra nustatytos mažiausios 37 kW galios. Panaikinus šią 

išimtį, bus galima visapusiškai suderinti reglamento nuostatas su JAV reglamento 

nuostatomis. Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vidaus vandenų varomųjų variklių etaloninę 

galią su JAV laivų variklių išmetamų teršalų ribinių verčių reglamentu Nr. 40CFR1042, 

pagal kurį leidžiama tiekti JAV rinkai sukurtus variklius, tačiau vis dar numatoma 80 proc. 

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį vidaus vandenų varomųjų variklių dabartinių išmetamųjų 

teršalų ribinių verčių atžvilgiu. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) didesnės kaip 560 kW etaloninės galios 

varikliai, naudojami vietoj IWA 

kategorijos variklių, jei jie atitinka 23 

straipsnio 8 dalies reikalavimus; 

b) varikliai, naudojami vietoj IWA 

kategorijos variklių, jei jie atitinka 23 

straipsnio 8 dalies reikalavimus; 

Pagrindimas 

II priedo I-6 lentelės pakeitimu išplečiamos nuostatos dėl to, kad didesnės kaip 560 kW galios 

vidaus vandenų pagalbiniams varikliams turėtų būti taikomos tokios pačios išmetamųjų 

teršalų ribinės vertės, kaip tos, kurios yra taikytinos vidaus vandenų laivų varomiesiems 

varikliams, ir nustatoma, kad ši nuostata turėtų būti taikoma bet kokios galios varikliams. 

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas, siekiant sudaryti sąlygas, kad vidaus vandenų laivų 
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varomasis variklis, sertifikuotas kaip atitinkantis tinkamo ciklo reikalavimus, galėtų būti 

naudojamas kaip pagalbinis variklis, vadovaujantis šiuo principu. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) IWA kategorija, prie kurios priskiriami 

didesnės kaip 560 kW naudingosios galios 
varikliai, skirti naudoti tik vidaus vandenų 

laivuose, naudojami pagalbiniams tikslams 

arba numatyti pagalbiniams tikslams. 

6) IWA kategorija, prie kurios priskiriami 

varikliai, skirti naudoti tik vidaus vandenų 

laivuose, naudojami pagalbiniams tikslams 

arba numatyti pagalbiniams tikslams. 

Pagrindimas 

II priedo I-6 lentelės pakeitimu išplečiamos nuostatos dėl to, kad didesnės kaip 560 kW galios 

vidaus vandenų pagalbiniams varikliams turėtų būti taikomos tokios pačios išmetamųjų 

teršalų ribinės vertės, kaip tos, kurios yra taikytinos vidaus vandenų laivų varomiesiems 

varikliams, ir nustatoma, kad ši nuostata turėtų būti taikoma bet kokios galios varikliams. 

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su tuo pačiu principu. 

 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8) RLR kategorija, prie kurios priskiriami 

varikliai, skirti naudoti tik drezinose, jas 

varantys arba skirti joms varyti; 

8) RLR kategorija, prie kurios priskiriami: 

 a) varikliai, skirti naudoti tik drezinose, 

jas varantys arba skirti joms varyti; 

 b) varikliai, naudojami vietoj RLL 

kategorijos variklių; 

Pagrindimas 

Varikliai, naudojami drezinoms varyti, taip pat gali būti naudojami lokomotyvuose ir jiems 

neturėtų būti taikomas bereikalingas dvigubas patvirtinimas. 
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Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės pagal šį reglamentą 

įsteigia arba paskiria patvirtinimo 

klausimais kompetentingas tipo 

patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros 

klausimais kompetentingas rinkos 

priežiūros institucijas. Valstybės narės 

praneša Komisijai apie šių institucijų 

įsteigimą ir paskyrimą. 

1. Valstybės narės pagal šį reglamentą 

įsteigia arba paskiria patvirtinimo 

klausimais kompetentingas tipo 

patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros 

klausimais, įskaitant eksploatuojamų 

transporto priemonių bandymus, kaip 

nurodyta 18 straipsnyje, kompetentingas 

rinkos priežiūros institucijas. Valstybės 

narės praneša Komisijai apie šių institucijų 

įsteigimą ir paskyrimą. 

 

Pakeitimas 32  

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Miestų teritorijose, kuriose 

nesilaikoma Direktyvoje 2008/50/EB 

nustatytų ribinių verčių, valstybės narės, 

pagal tos direktyvos 23 straipsnį 

rengdamos savo oro kokybės planus, turi 

įvertinti poreikį imtis priemonių, kurios 

nesukeltų neproporcingų išlaidų, siekiant 

užtikrinti esamų variklių, įrengiamų ne 

keliais judančiuose mechanizmuose, 

modifikavimą naudojant naujausią 

teršalų išmetimo mažinimo technologiją. 

Toks modifikavimas atliekamas siekiant 

atitikti V etapo reikalavimus. 

 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)  
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Šis reglamentas nedaro poveikio 

valstybių narių teisei nustatyti, tinkamai 

laikantis Sutarčių, tokių reikalavimų, 

kokie, jų manymu, yra reikalingi, kad 

būtų garantuota darbininkų, naudojančių 

šiame reglamente nurodytus 

mechanizmus, sauga, jei tie reikalavimai 

neturės įtakos konkrečių variklių 

pateikimui rinkai. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Tipo patvirtinimo institucijos, 

naudodamosi 41 straipsnyje nurodyta 

Sąjungos centrine administracine 

platforma, paskelbia visų variklių tipų ir 

variklių šeimų, dėl kurių jos yra išdavusios 

ES tipo patvirtinimą, registrą, kuriame 

nurodoma bent ši informacija: prekių 

ženklai, gamintojų pavadinimai, variklių 

kategorijos, tipų patvirtinimo numeriai ir 

tipų patvirtinimo datos. 

3. Tipo patvirtinimo institucijos, 

naudodamosi 41 straipsnyje nurodyta 

Sąjungos centrine administracine 

platforma, paskelbia visų variklių tipų ir 

variklių šeimų, dėl kurių jos yra išdavusios 

ES tipo patvirtinimą, registrą, kuriame 

nurodoma bent ši informacija: prekių 

ženklai, gamintojų pavadinimai, variklių 

kategorijos, tipų patvirtinimo numeriai ir 

tipų patvirtinimo datos, taip pat techniniai 

parametrai. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Dėl ES tipo patvirtinimą turinčių variklių 

rinkos priežiūros institucijos, atlikusios 

atitinkamų pavyzdžių atranką, tinkamu 

mastu tikrina variklių dokumentus ir, jei 

taikoma, atlieka fizinį ir laboratorinį jų 

tikrinimą. Vykdydamos šią veiklą, jos 

atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo 

Dėl ES tipo patvirtinimą turinčių variklių 

rinkos priežiūros institucijos, remdamosi 

reikšminga pavyzdžių procentine dalimi, 

tinkamu mastu tikrina variklių dokumentus 

ir, jei taikoma, atlieka fizinį ir laboratorinį 

jų tikrinimą. Vykdydamos šią veiklą, jos 

atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo 



 

RR\1074318LT.doc 23/88 PE557.123v02-00 

 LT 

principus, bet kokius skundus ir kitą 

svarbią informaciją. 

principus, bet kokius skundus ir kitą 

svarbią informaciją. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Be ženklų, tvirtinamų prie variklių pagal 

31 straipsnį, gamintojai ant rinkai tiekiamų 

variklių arba, jei tai neįmanoma, ant 

pakuočių ar prie variklio pridedamame 

dokumente nurodo savo pavadinimą, 

registruotąjį prekių pavadinimą arba 

registruotąjį prekės ženklą ir adresą 

Sąjungoje, kuriuo su jais galima susisiekti. 

6. Be ženklų, tvirtinamų prie variklių pagal 

31 straipsnį, gamintojai ant rinkai tiekiamų 

variklių arba, jei tai neįmanoma, ant 

pakuočių ar prie variklio pridedamame 

dokumente nurodo savo pavadinimą, 

registruotąjį prekių pavadinimą arba 

registruotąjį prekės ženklą, techninius 

parametrus ir adresą Sąjungoje, kuriuo su 

jais galima susisiekti. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Importuotojai pateikia pagal 41 straipsnį 

reikalaujamas instrukcijas ir informaciją. 

5. Importuotojai pateikia pagal 41 straipsnį 

reikalaujamas instrukcijas, informaciją ir 

patvirtinamuosius dokumentus. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Eksploatuojamų variklių tipų arba 

variklių šeimų išmetamas dujinių teršalų ir 

kietųjų dalelių kiekis stebimas bandant 

variklius, įrengtus ne keliais judančiuose 

mechanizmuose, naudojamuose jų 

įprastiniais darbo ciklais. Šie bandymai 

atliekami su varikliais, kuriems taikyta 

1. Pagal šį reglamentą patvirtintų variklių 

tipų arba variklių šeimų atveju 
eksploatuojamų variklių tipų arba variklių 

šeimų išmetamas dujinių teršalų ir kietųjų 

dalelių kiekis stebimas bandant 

eksploatuojamus variklius, įrengtus ne 

keliais judančiuose mechanizmuose, 
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tinkama techninė priežiūra, ir turi atitikti 

įvairių kategorijų variklių atrankos, 

bandymų procedūrų ir rezultatų pranešimo 

tvarkos nuostatas. 

naudojamuose jų įprastiniais darbo ciklais. 

Už šių bandymų vykdymą atsakingas 

gamintojas arba už bandymus atsakingas 

subjektas, o juos prižiūri nacionalinė tipo 

patvirtinimo institucija. Bandymai 

atliekami su varikliais, kuriems taikyta 

tinkama techninė priežiūra, ir turi atitikti 

įvairių kategorijų variklių atrankos, 

bandymų procedūrų ir rezultatų pranešimo 

tvarkos nuostatas.  

Komisija įgyvendina bandomąsias 

programas, siekdama parengti tinkamas 

bandymų procedūras, skirtas toms variklių 

kategorijoms ir pakategorėms, kurių 

bandymų procedūros nėra nustatytos.  

Komisija įgyvendina stebėjimo programas, 

siekdama parengti tinkamas bandymų 

procedūras, skirtas toms variklių 

kategorijoms ir pakategorėms, kurių 

bandymų procedūros nėra nustatytos.  

 Komisija vykdo stebėjimo programas, 

siekdama nustatyti, kokiu mastu 

išmetamųjų teršalų kiekis atliekant 

bandymų ciklą, kuriuo grindžiamas tipo 

patvirtinimas, atitinka faktinio naudojimo 

metu atliekamo išmetamųjų teršalų 

matavimo rezultatus. Informacija apie 

šias stebėjimo programas ir jų rezultatus 

kasmet pateikiama valstybėms narėms, o 

po to pristatoma visuomenei.  

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Informacinio aplanko turinys 

apibrėžiamas įgyvendinimo akte ir į šį 
aplanką įtraukiama: 

2. Į informacinį aplanką įtraukiama: 

Pagrindimas 

Informacinio aplanko turinys jau tiesiogiai apibrėžtas 20 straipsnio 2 dalyje, o 20 straipsnio 

4 dalyje numatomi įgyvendinimo aktai, kuriais siekiama nustatyti informacinio aplanko 

šablonus. Taigi nereikia papildomų įgyvendinimo aktų, kuriais būtų apibrėžiamas 

informacinio aplanko turinys. 

 

Pakeitimas 40 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) parengtą pradinį eksploatuojamos 

transporto priemonės bandymų planą 

pagal 18 straipsnio 1 dalį; 

Pagrindimas 

Pagal EURO VI reglamento nuostatas gamintojas įpareigojamas pateikti eksploatuojamos 

transporto priemonės bandymų planą tipo patvirtinimo institucijai. Panaši nuostata siūloma 

Reglamentui dėl ne keliais judančių mechanizmų. Pagal šį pasiūlymą planai jau bus 

patvirtinti tipo patvirtinimo metu. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Dėl didesnės kaip 560 kW etaloninės 

galios IWP kategorijos variklio, kuris yra 

skirtas naudoti vietoj IWA kategorijos 

variklio pagal 4 straipsnio antrąją 

pastraipą, 5 dalies reikalavimai įvykdomi 

atskirai kiekvienu taikomu IV priedo IV-5 

ir IV-6 lentelėse nustatytu pastovios 

būsenos bandymų ciklu, o tipo patvirtinimo 

informaciniame dokumente nurodomas 

kiekvienas pastovios būsenos bandymų 

ciklas, kuriuo šis reikalavimas įvykdytas. 

8. Dėl IWP kategorijos variklio, kuris yra 

skirtas naudoti vietoj IWA kategorijos 

variklio pagal 4 straipsnio antrąją 

pastraipą, 5 dalies reikalavimai įvykdomi 

atskirai kiekvienu taikomu IV priedo IV-5 

ir IV-6 lentelėse nustatytu pastovios 

būsenos bandymų ciklu, o tipo patvirtinimo 

informaciniame dokumente nurodomas 

kiekvienas pastovios būsenos bandymų 

ciklas, kuriuo šis reikalavimas įvykdytas. 

Pagrindimas 

Siūlomu II priedo I–6 lentelės 9 pakeitimu išplečiamos nuostatos dėl to, kad didesnės kaip 

560 kW galios vidaus vandenų pagalbiniams varikliams turėtų būti taikomos tokios pačios 

išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip tos, kurios yra taikytinos vidaus vandenų laivų 

varomiesiems varikliams, ir nustatoma, kad ši nuostata turėtų būti taikoma bet kokios galios 

varikliams. Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su šiuo principu. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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24 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisijai pagal šio reglamento 55 

straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma: 

4. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. 

Komisijai pagal šio reglamento 55 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma: 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Užuot pateikęs atitikties liudijimą, 

gamintojas gali variklį ženklinti atitikties 

ženklu. Tokiame atitikties ženkle turi būti 

elektroninis kodas, kurį galima nuskaityti 

plačiai naudojamomis informacinių 

technologijų (IT) priemonėmis ir kurį 

nuskaičius galima gauti informacijos apie 

variklį gamintojo interneto svetainėje. Ši 

informacija turi būti lygiavertė atitikties 

sertifikate nurodytai informacijai. 

Pagrindimas 

Reikalavimas kiekvienam varikliui turėti popierinį atitikties sertifikatą yra nereikalinga 

administracinė našta ir šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje yra pasenęs. Galimybė 

pakeisti atitikties sertifikatą atitikties ženklu, suteikiančiu prieigą prie elektroniniu būdu 

saugomos informacijos, padeda sumažinti šią naštą, be to, suteikia galimybę patikimai sekti 

variklius. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

įgyvendinimo aktais patvirtinti atitikties 

sertifikato šabloną, įskaitant technines 

priemones, kuriomis siekiama apsisaugoti 

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

patvirtinti įgyvendinimo aktus dėl 

atitikties sertifikato šablono, įskaitant 

technines priemones, kuriomis siekiama 
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nuo klastojimo. Šiuo tikslu įgyvendinimo 

aktuose numatomos spausdinimo apsaugos 

priemonės, kuriomis apsaugomas 

sertifikatui naudojamas popierius. Tas 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 

54 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 

[2016 m. gruodžio 31 d.]. 

apsisaugoti nuo klastojimo, ir spausdinimo 

apsaugos priemones, kuriomis apsaugomas 

sertifikatui naudojamas popierius, taip pat 

dėl atitikties ženklo ir gaunamos 

informacijos šablono, įskaitant leistinų 

tipų elektroninius kodus, naudojamus 

prieigai prie informacijos apie variklį 

gauti, nurodytos šio straipsnio 6a dalyje. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

54 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 

[2016 m. gruodžio 31 d.]. 

Pagrindimas 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti atitikties ženklo ir gaunamos informacijos 

šabloną ir nustatyti priimtinų tipų elektroninius kodus, naudojamus prieigai prie informacijos 

apie variklį. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prie variklių, prieš nuimant juos nuo 

gamybos linijos, pritvirtinami ženklai, 

kurių reikalaujama šiame reglamente. 

2. Prie Sąjungoje ir už jos ribų pagamintų 

variklių, prieš nuimant juos nuo gamybos 

linijos, pritvirtinami ženklai, kurių 

reikalaujama šiame reglamente. Šiuo 

reikalavimu nebus daroma jokio poveikio 

kitiems ženklams, kurių reikalaujama 

pagal valstybės narės ar Sąjungos teisės 

aktus. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Atitinkamais atvejais privalomu 

ženklu ženklinant variklius, pateiktus 

rinkai pagal 32 straipsnio 4 dalies 

a punktą, įtraukiamas toks sakinys: 
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„Naudoti tik gelbėjimosi valčių nuleidimo 

į vandenį priemonėse“. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

įgyvendinimo aktais patvirtinti 1 dalyje 

nurodyto ženklo šabloną, įskaitant 

privalomą esminę ženklo informaciją. Tas 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 

54 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 

[2016 m. gruodžio 31 d.]. 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

įgyvendinimo aktais patvirtinti 1 dalyje 

nurodyto ženklo šabloną, įskaitant 

privalomą esminę ženklo informaciją ir 

prireikus papildomą informaciją, 

nurodytą šio straipsnio 3 dalies a punkte. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

54 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 

[2016 m. gruodžio 31 d.]. 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Nepaisydamos 5 straipsnio 2 ir 3 dalių 

ir 17 straipsnio 2 dalies reikalavimų, 

valstybės narės gali išduoti leidimą teikti 

rinkai variklius, kurie montuojami į 

mechanizmus, skirtus tik nacionalinės 

gelbėjimo tarnybos naudojamoms 

gelbėjimosi valtims nuleisti į vandenį ir 

ištraukti iš vandens („gelbėjimosi valčių 

nuleidimo į vandenį priemonė“). 

Pagrindimas 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 
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emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. Nepaisydamos 5 straipsnio 3 dalies ir 

17 straipsnio 2 dalies, valstybės narės 

leidžia pateikti rinkai pakaitinius variklius 

ne ilgesnį kaip 15 metų laikotarpį nuo V 

etapo variklių pateikimo rinkai datų, 

nustatytų III priede, jei tie varikliai: 

 a) priskiriami NRE ar NRS kategorijai, 

yra ne didesnės kaip 560 kW etaloninės 

galios ir atitinka taršos ribojimo etapą, 

kuris baigėsi ne anksčiau kaip prieš 20 

metų iki tų variklių pateikimo rinkai ir 

kuriuo nustatomos bent tokio pat 

griežtumo išmetamųjų teršalų kiekio 

ribinės vertės, kaip vertės, kurias variklis 

turėjo atitikti jį pirmą kartą pateikiant 

rinkai; 

 b) priskiriami kategorijai, atitinkančiai 

NRE ar NRS kategoriją, jei pakaitinis 

variklis ir originalus variklis priklauso 

tokiai variklių kategorijai ir galios 

intervalui, kai tipas neturėjo būti 

patvirtintas Sąjungos lygiu ...*. 

 c) priskiriami RRL ar RLR kategorijai ir 

atitinka taršos ribojimo etapą, kurį 

variklis turėjo atitikti prieš jį pateikiant 

rinkai, arba priskiriami NRE ar NGR 

kategorijai ir jų etaloninė galia yra 

didesnė kaip 560 kW; 

 __________________ 

 * Direktyvos 97/68/EB panaikinimo data. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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32 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) pateikiant rinkai variklius, kurie 

įrengiami gelbėjimosi valčių nuleidimo į 

vandenį priemonėse, kaip nurodyta 4a 

dalyje; 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) pateikiant rinkai variklius, kurie 

įrengiami gelbėjimosi valčių nuleidimo į 

vandenį priemonėse, kaip nurodyta 4b 

dalyje; 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cc) pateikiant rinkai pakaitinius variklius, 

kaip nurodyta 4a dalyje. 

Pagrindimas 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakaitinių variklių 

pateikimo rinkai techninių reikalavimų ir sąlygų. 

 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  5b. Nepaisydamos 32 straipsnio 4b dalies 
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reikalavimų RLL ir RLR kategorijų 

varikliams, valstybės narės pirminės 

įrangos gamintojo reikalavimu gali 

suteikti leidimą teikti rinkai toms 

kategorijoms priskiriamus variklius, 

kurie ...* yra įtraukti į projektą, kuris yra 

gerokai pažengęs į priekį, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2008/57/EB 2 straipsnio t 

punkte1a, ir kurie atitinka bet kurio 

išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo etapo 

standartus, priimtus prieš galiojančius 

standartus jų pateikimo rinkai dieną, jei 

atitinkančių naujo etapo reikalavimus 

pakaitinių variklių naudojimas sukeltų 

neproporcingai didelių išlaidų. Kiekviena 

valstybė narė iki ...** Komisijai pateikia 

susijusių projektų, kurių vykdymas 

gerokai pasistūmėjęs į priekį, sąrašą. 

 –––––––––––––––––– 

 1a 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos 

sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, 

p. 1). 

 * OL prašom įrašyti datą: šio reglamento 

įsigaliojimo diena. 

 ** OL prašom įrašyti datą: vieni metai 

nuo šio reglamento paskelbimo dienos. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei tipo patvirtinimo institucijos prašymu 

gamintojas negali patikrinti 5 straipsnyje 

nurodytų variklio ženklinimo reikalavimų, 

gali būti panaikinamas patvirtinimas, pagal 

šį reglamentą suteiktas tam tikram variklio 

tipui arba jų šeimai. Informacijos 

pateikimo tvarka nustatyta 36 straipsnio 4 

dalyje. 

4. Jei tipo patvirtinimo institucijos prašymu 

gamintojas negali patikrinti 5 straipsnyje 

nurodytų variklio ženklinimo reikalavimų, 

gali būti panaikinamas patvirtinimas, pagal 

šį reglamentą suteiktas tam tikram variklio 

tipui arba jų šeimai. Informacijos 

pateikimo tvarka nustatyta 37 straipsnio 4 

dalyje. 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu tik ištaisoma Komisijos pasiūlyme aptikta redagavimo klaida. Informacijos 

pateikimo tvarka nustatyta 37 straipsnio 4 dalyje. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei gamintojas, kuriam suteiktas ES tipo 

patvirtinimas, pagal Reglamento (EB) 

Nr. 765/2008 20 straipsnio 1 dalį privalo 

atšaukti rinkai pateiktus mechanizmuose 

įrengtus arba neįrengtus variklius dėl to, 

kad varikliai rimtai pažeidžia šį reglamentą 

aplinkos apsaugos požiūriu, tas gamintojas 

apie tai nedelsdamas informuoja variklio 

ES tipą patvirtinusią instituciją. 

1. Jei gamintojas, kuriam suteiktas ES tipo 

patvirtinimas, pagal Reglamento (EB) 

Nr. 765/2008 20 straipsnio 1 dalį privalo 

atšaukti rinkai pateiktus mechanizmuose 

įrengtus arba neįrengtus variklius dėl to, 

kad varikliai pažeidžia šį reglamentą 

aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos 

požiūriu, tas gamintojas apie tai 

nedelsdamas informuoja variklio ES tipą 

patvirtinusią instituciją. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gamintojai pateikia pirminės įrangos 

gamintojams visą svarbią informaciją ir 

reikiamas instrukcijas, skirtas galutiniam 

naudotojui, būtent, kuriose aprašomos bet 

kokios specialios sąlygos arba apribojimai, 

susiję su variklio naudojimu. 

3. Gamintojai pateikia pirminės įrangos 

gamintojams ir, gavę prašymą, bet kuriai 

kitai kitai trečiajai šaliai visą svarbią 

informaciją ir reikiamas instrukcijas, 

skirtas galutiniam naudotojui, būtent, 

kuriose aprašomos bet kokios specialios 

sąlygos arba apribojimai, susiję su variklio 

naudojimu. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Nepaisant 3 dalies reikalavimų, 

gamintojai pirminės įrangos gamintojams 

nurodo taikant ES tipo patvirtinimo 

procedūrą nustatyt ą išmetamo anglies 

dioksido (CO2) vertę ir paveda pirminės 

įrangos gamintojams šią informaciją 

perduoti mechanizmo, kuriame variklis 

skirtas įrengti, galutiniam naudotojui. 

4. Nepaisydami 3 dalies reikalavimų, 

gamintojai viešai paskelbia taikant ES tipo 

patvirtinimo procedūrą nustatytą išmetamo 

anglies dioksido (CO2) vertę ir paveda 

pirminės įrangos gamintojams šią 

informaciją perduoti mechanizmo, kuriame 

variklis skirtas įrengti, galutiniam 

naudotojui. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sąjungos centrinė administracinė 

platforma ir duomenų bazė 

Keitimasis duomenimis ir informacija per 

Vidaus rinkos informacinę sistemą 

Pagrindimas 

Jei bus naudojama gerai išvystyta Vidaus rinkos informacinė sistema, bus taupomos lėšos ir 

išvengiama nereikalingo administracinio darbo, palyginti su naujos skaitmeninės platformos 

sukūrimu. 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija sukuria Sąjungos centrinę 

administracinę skaitmeninę platformą, 

skirtą keistis su ES tipų patvirtinimais 

susijusiems duomenims ir informacijai 

elektroniniu formatu. Ši platforma 

naudojama duomenims ir informacijai 
tarp tipo patvirtinimo institucijų arba tarp 

tipo patvirtinimo institucijų ir Komisijos 

keistis pagal šį reglamentą. 

1. Keitimasis duomenimis ir informacija 

tarp tipo patvirtinimo institucijų arba tarp 

tipo patvirtinimo institucijų ir Komisijos 

pagal šį reglamentą vykdomas per Vidaus 

rinkos informacinę sistemą (IMI), įsteigtą 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 1024/20121a. 

 __________________ 
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 1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1024/2012 dėl administracinio 

bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą, kuriuo 

panaikinamas Komisijos sprendimas 

2008/49/EB (IMI reglamentas) 

(OL L 316, 2012 11 14, p. 1). 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus visame tekste nuorodos į 

„Sąjungos centrinę administracinę 

skaitmeninę platformą“ arba „platformą“ 

turės būti pakeistos į „Vidaus rinkos 

informacinę sistemą“ ir „IMI“.) 

Pagrindimas 

Jei bus naudojama gerai išvystyta Vidaus rinkos informacinė sistema, bus taupomos lėšos ir 

išvengiama nereikalingo administracinio darbo, palyginti su naujos skaitmeninės platformos 

sukūrimu. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Sąjungos centrinė administracinė 

skaitmeninė platforma taip pat turi apimti 

duomenų bazę, kurioje centralizuotai 

renkama visa pagal šį reglamentą suteiktų 

ES tipų patvirtinimų požiūriu svarbi 

informacija ir kurioje su šia informacija 

gali susipažinti tipo patvirtinimo 

institucijos ir Komisija. Jei sutarta su 

susijusiomis valstybėmis narėmis, 

duomenų bazėje turi būti nacionalinių 

duomenų bazių sąsajos su Sąjungos 

centrine duomenų baze. 

2. IMI centralizuotai renkama visa pagal šį 

reglamentą suteiktų ES tipų patvirtinimų 

požiūriu svarbi informacija ir pateikiama 

susipažinti tipo patvirtinimo institucijoms 

ir Komisijai. Jei sutarta su atitinkamomis 

valstybėmis narėmis, jų nacionalinės 

duomenų bazės susiejamos su IMI. 

Pagrindimas 

Jei bus naudojama gerai išvystyta Vidaus rinkos informacinė sistema, bus taupomos lėšos ir 

išvengiama nereikalingo administracinio darbo, palyginti su naujos skaitmeninės platformos 

sukūrimu. 
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Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Įgyvendinusi 1 ir 2 dalis, Komisija 

išplečia Sąjungos centrinę administracinę 

skaitmeninę platformą, įtraukdama į ją 

modulius, kuriais sudaromos sąlygos: 

3. Komisija užtikrina, kad IMI sudaromos 

sąlygos: 

Pagrindimas 

Jei bus naudojama gerai išvystyta Vidaus rinkos informacinė sistema, bus taupomos lėšos ir 

išvengiama nereikalingo administracinio darbo, palyginti su naujos skaitmeninės platformos 

sukūrimu. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

įgyvendinimo aktais patvirtinti išsamius 

techninius reikalavimus ir procedūras, 

kurių reikia šiame straipsnyje nurodytai 

Sąjungos centrinei administracinei 

platformai ir duomenų bazei sukurti. Tas 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 

54 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 

[2016 m. gruodžio 31 d.]. 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

IMI jau yra gerai išvystyta ir jokių papildomų reikalavimų, nustatomų įgyvendinimo aktais, 

nereikia. 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 [...] Išbraukta. 

Pagrindimas 

Neįmanoma savarankiškai atlikti variklių bandymų. Tokie bandymai įmanomi tik su 

mechanizmais arba transporto priemonėmis. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 55a straipsnis 

 Finansinė parama modifikacijai 

 1. Jei įsigalios šio reglamento 

įgyvendinimo priemonės, valstybės narės 

gali numatyti finansines paskatas, kurios 

būtų taikomos eksploatuojamų variklių, 

atitinkančių šį reglamentą, modifikacijai 

siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršijamos 

priede nustatytos išmetamųjų teršalų 

ribinės vertės, taikomos variklio, kuris turi 

būti modifikuotas, tipui. 

 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 

finansinės paskatos kiekvieno tipo 

varikliui neviršija techninių įtaisų, 

naudojamų, kad būtų laikomasi 

atitinkamame priede nurodytų 

išmetamųjų teršalų ribų, papildomų 

išlaidų, įskaitant įrengimo variklyje 

išlaidas. 

Pagrindimas 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 
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having a very long life expectancy. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 56a straipsnis 

 Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dalinis 

pakeitimas 

 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1024/20121a Priedas 

papildomas šiuo punktu: 

 „8a. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 20xx/xx dėl 

reikalavimų, susijusių su ne keliais 

judančių mechanizmų vidaus degimo 

variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis 

vertėmis ir tipo patvirtinimu*+: 42 

straipsnis. 

 *OL L XX, xx.xx.xxxx, p. x.“ 

 ______________ 

 + OL: prašom įrašyti reglamento numerį ir 

datą ir užbaigti išnašą. 

 1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1024/2012 dėl administracinio 

bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą, kuriuo 

panaikinamas Komisijos sprendimas 

2008/49/EB (VRI reglamentas) 

(OL L 316, 2012 11 14, p. 1). 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nedarant poveikio II ir III skyrių 1. Nedarant poveikio II ir III skyrių 
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nuostatoms, šiuo reglamentu 

nepanaikinamas joks III priede nurodytų 

variklių ES tipo patvirtinimas, suteiktas iki 

pateikimo rinkai datų. 

nuostatoms, šiuo reglamentu 

nepanaikinamas joks III priede nurodytų 

variklių ES tipo patvirtinimas arba išimtis, 

suteikti iki pateikimo rinkai datų. 

Pagrindimas 

Toliau turėtų galioti ne tik ES tipo patvirtinimai pagal Direktyvą 97/68/EB, tačiau ir pagal ją 

suteiktos išimtys. 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tipo patvirtinimo institucijos gali toliau 

suteikti tipų patvirtinimus pagal 

atitinkamus teisės aktus, taikomus šio 

reglamento įsigaliojimo datą iki III priede 

nurodytų privalomų variklių ES tipo 

patvirtinimo datų. 

2. Tipo patvirtinimo institucijos gali toliau 

suteikti tipų patvirtinimus ir išimtis pagal 

atitinkamus teisės aktus, taikomus šio 

reglamento įsigaliojimo dieną iki III priede 

nurodytų privalomų variklių ES tipo 

patvirtinimo datų. 

Pagrindimas 

Laikotarpiu nuo Direktyvos 97/68/EB panaikinimo iki privalomų V etapo datų turėtų būti 

įmanoma ne tik suteikti ES tipo patvirtinimus pagal Direktyvą 97/68/EB, tačiau ir taikytinas 

išimtis. 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nedarant poveikio 5 straipsnio 3 daliai ir 

17 straipsnio 2 daliai, pereinamojo 

laikotarpio varikliai ir, jei taikoma, 

mechanizmai, kuriuose įrengti šie 

pereinamojo laikotarpio varikliai, gali būti 

toliau tiekiami rinkai pereinamuoju 

laikotarpiu su sąlyga, kad mechanizmo, 

kuriame įrengtas pereinamojo laikotarpio 

variklis, pagaminimo data yra ankstesnė 

5. Nedarant poveikio 5 straipsnio 3 daliai ir 

17 straipsnio 2 daliai, pereinamojo 

laikotarpio varikliai ir, jei taikoma, 

mechanizmai, kuriuose įrengti šie 

pereinamojo laikotarpio varikliai, gali būti 

toliau tiekiami rinkai pereinamuoju 

laikotarpiu, jei mechanizmo, kuriame 

įrengtas pereinamojo laikotarpio variklis, 

pagaminimo data yra ankstesnė nei 18 
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nei 1 metai po pereinamojo laikotarpio 

pradžios. 

mėnesių po pereinamojo laikotarpio 

pradžios, nepažeidžiant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/57/EB1a ir Komisijos reglamento 

(ES) Nr. 1302/20141b. 

 ______________ 

 1a2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos 

sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (OL 

L 191, 2008 7 18, p. 1). 

 1b 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 dėl 

Europos Sąjungos geležinkelių sistemos 

posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai 

riedmenys“ techninės sąveikos 

specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, 

p. 228). 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dėl NRE kategorijos variklių valstybės 

narės pirminės įrangos gamintojams, kurie 

per metus iš viso pagamina mažiau nei 50 

ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose 

įrengti degimo varikliai, vienetų leidžia 

pratęsti pereinamąjį laikotarpį ir pirmoje 

pastraipoje nurodytą 12 mėnesių laikotarpį 

dar 12 mėnesių. Atliekant šioje pastraipoje 

nurodytus visos metinės gamybos 

skaičiavimus, visi to paties fizinio arba 

juridinio asmens valdomi pirminės įrangos 

gamintojai laikomi vienu pirminės įrangos 

gamintoju. 

Dėl NRE kategorijos variklių valstybės 

narės pirminės įrangos gamintojams, kurie 

per metus iš viso pagamina mažiau kaip 80 

ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose 

įrengti degimo varikliai, vienetų, leidžia 

pratęsti pereinamąjį laikotarpį ir pirmoje 

pastraipoje nurodytą 18 mėnesių laikotarpį 

dar 12 mėnesių. Atliekant šioje pastraipoje 

nurodytus ribinių verčių skaičiavimus, visi 

to paties fizinio arba juridinio asmens 

valdomi pirminės įrangos gamintojai 

laikomi vienu pirminės įrangos gamintoju. 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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57 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Mobiliuosiuose kranuose naudojamų 

NRE kategorijos variklių atveju valstybės 

narės leidžia pratęsti pereinamąjį 

laikotarpį dar 12 mėnesių. 

Pagrindimas 

Mobiliesiems kranams taikomi griežti matmenų apribojimai, kai jie transportuojami keliais, ir 

jie gaminami palyginti mažais įvairių modelių kiekiais, o jų vienetų parduodama nedaug. 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 8 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. Komisijai pagal 55 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus dėl pirminės įrangos 

gamintojų, kurie prašo pratęsti 

pereinamąjį laikotarpį pagal šio straipsnio 

5 dalies antrą pastraipą, metinės 

produkcijos vertinimo. Tie deleguotieji 

aktai priimami ne vėliau kaip [2016 m. 

gruodžio 31 d.] 

 

Pagrindimas 

Reikia išvengti piktnaudžiavimo 57 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nustatytu 

pereinamojo laikotarpio pratęsimu. Todėl tipo patvirtinimo institucijoms turėtų būti nustatyti 

tinkami ir vienodi metodai, kuriuos taikydamos jos galėtų įvertinti pirminės įrangos 

gamintojų metinę produkciją. 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 9 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a. Nepaisydamos 5 straipsnio 3 dalies, 

17 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio, ne 

ilgesniu kaip 10 metų laikotarpiu nuo 

taikomos III priede nurodytų V etapo 

variklių pateikimo rinkai datos valstybės 

narės gali suteikti leidimą pateikti rinkai 

RLL kategorijos variklius, kurių 

didžiausia naudingoji galia yra didesnė 

kaip 2000 kW, kurie neatitinka II priede 

nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių 

verčių ir kurie įrengiami lokomotyvuose, 

judančiuose tik techniškai izoliuotame 

1 520 mm geležinkelio tinkle. Tuo 

laikotarpiu rinkai pateikiami varikliai turi 

atitikti bent tas išmetamųjų teršalų ribines 

vertes, kurias varikliai turėjo atitikti, kad 

būtų pateikti rinkai 2011 m. gruodžio 

31 d. Valstybių narių patvirtinimo 

institucijos suteikia ES tipo patvirtinimą ir 

leidžia pateikti rinkai tokius variklius. 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 

Komisija pateikia ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie: 

1. Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. 

Komisija pateikia ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai, kuri apima:  

a) tolesnio išmetamųjų teršalų kiekio 

mažinimo galimybių vertinimą remiantis 

esamomis technologijomis bei sąnaudų ir 

naudos analize; 

a) tolesnio išmetamųjų teršalų kiekio 

mažinimo galimybių vertinimą remiantis 

esamomis technologijomis, sąnaudų ir 

naudos analize ir valstybių narių pažangos 

vykdant išmetamųjų teršalų mažinimo 

įsipareigojimus, nustatytus Direktyvoje 

2001/81/EB, vertinimu. Ataskaitoje 

Komisija visų pirma pateikia galimybės 

pridėti DS ribines vertes toms NKJM 

kategorijoms, kurios jų neturi šio 

reglamento II priede, taip pat galimybės 

visoms kategorijoms nustatyti žemesnes 
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DS ribines vertes kaip tos, kurios 

nustatytos EURO VI sunkiesiems 

krovininiams automobiliams Direktyvoje 

2005/55/EB, technologinio ir ekonominio 

pagrįstumo vertinimą. Ataskaitoje taip pat 

nagrinėjama, ar vertėtų persvarstyti 

išmetamųjų HC ribines vertes, įskaitant:  

 - vien ir iš dalies dujomis varomų variklių 

A faktorių, kai juos naudojant nedaromas 

poveikis klimatui, palyginti su dyzelinu 

varomais varikliais; 

b) nustatytas galimai svarbias teršalų 

rūšis, kurios šiuo metu nepatenka į šio 

reglamento taikymo sritį. 

b) galimų svarbių teršalų rūšių, kurioms 

netaikomas šis reglamentas, nustatymą. 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

Komisija pateikia ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie: 

2. Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

Komisija pateikia ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai, kuri apima: 

a) 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų 

išimčių nuostatų taikymą; 

a) 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų 

išimčių nuostatų taikymą; 

b) 18 straipsnyje nustatytų išmetamųjų 

teršalų bandymų rezultatų stebėseną ir jos 

išvadas. 

b) 18 straipsnyje nustatytų išmetamųjų 

teršalų bandymų rezultatų stebėseną ir jos 

išvadas, taip pat prognozinės išmetamųjų 

teršalų stebėsenos sistemos (PEMS) 

bandymų diegimo įvykdomumo vertinimą; 

 ba) 23 ir 24 straipsniuose nustatytų ES 

tipo patvirtinimo bandymų stebėseną, 

ypatingą dėmesį skiriant vertinimui, ar šie 

bandymai atitinka įprasto variklių 

naudojimo sąlygas. 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytos ataskaitos 

rengiamos konsultuojantis su 

atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 

ir jose atsižvelgiama į esamus susijusius 

Europos ir tarptautinius standartus. Prie 

jų prireikus pridedami pasiūlymai dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytos ataskaitos: 

 a) grindžiamos konsultacijomis su 

atitinkamais suinteresuotaisiais 

subjektais; 

 b) jose atsižvelgiama į galiojančius 

susijusius Sąjungos ir tarptautinius 

standartus; taip pat 

 c) prie jų prireikus pridedami pasiūlymai 

dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 

 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

59 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 59a straipsnis 

 Reglamento (ES) Nr. 167/2013 dalinis 

pakeitimas 

 19 straipsnio 3 dalis papildoma šia 

pastraipa: 

 „T2, T4.1 ir C2 kategorijų traktorių 

pateikimo į rinką, registravimo ar 

eksploatavimo pradžios tikslais III B 

etapo reikalavimus atitinkantys varikliai 

laikomi pereinamojo laikotarpio 

varikliais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

XX/20151a 3 straipsnio 30 dalyje. 

 ________________ 

 1a Reglamento (ES) XX/2015 3 straipsnio 

30 dalis. 
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Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo I-5 lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

I-5 lentelė. 4 straipsnio 5 punkte apibrėžtos IWP variklių kategorijos pakategorės 

Kategorija Uždegimo 

tipas  
Greičio 

režimas 

Galios 

intervalas 

(kW) 

Pakategorė Etaloninė 

galia 

IWP Visi 

Kintamas 

37≤P<75 IWP-v-1 

Didžiausia 

naudingoji 

galia 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<100

0 
IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

Pastovus 

37≤P<75 IWP-c-1 

Vardinė 

naudingoji 

galia 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<100

0 
IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Pakeitimas 

 

Kategorija 
Uždegimo 

tipas  
Sūkių 

skaičius 

Variklio 

darbinis 

tūris 

Galios 

intervalas 

(kW) 

Pakategorė 
Etaloninė 

galia 

IWP Visi Kintamas 
< 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 

Didžiausia 

naudingoji 

galia 

75≤P<300 IWP-v-2 

 
300≤P<600 IWP-v-3 

0,9 ≤ varikl. < 300 IWP-v-3 
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darb. tūris < 

1,2 
300≤P<600 IWP-v-5 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris ≤ 

3,5 

< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

7,0 

< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

Visi P ≥ 600 IWP-v-10 

Pastovus 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Vardinė 

naudingoji 

galia 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

3,5 
 

< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

7,0 

< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

Visi P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo I-6 lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

Kategorija Uždegimo 

tipas  

Greičio 

režimas 

Galios 

intervalas 

(kW) 

Pakategor

ė 

Etalonin

ė galia 

IWA Visi Kintamas 560≤P<1000 IWA-v-1 Didžiaus
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P≥1000 IWA-v-2 

ia 

nauding

oji galia 

Pastovus 560≤P<1000 IWA-c-1 

Vardinė 

nauding

oji galia 

 

Pakeitimas 

 

Kategorija 
Uždegimo 

tipas  

Sūkių 

skaičius 

 

Variklio 

darbinis tūris 

Galios 

intervalas 

(kW) 

Pakategorė 
Etaloninė 

galia 

IWA Visi 

Kintamas 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Didžiausia 

naudingoji 

galia 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

3,5 

< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

7,0 

< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

Visi P ≥ 600 IWA-v-10 

Pastovus 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Vardinė 

naudingoji 

galia 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

3,5 

< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

7,0 

< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 



 

RR\1074318LT.doc 47/88 PE557.123v02-00 

 LT 

Visi P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 antraštinės dalies II-1 lentelė 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

II-1 lentelė. 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos NRE variklių kategorijos V etapo išmetamųjų 

teršalų ribinės vertės  

Išmeta-

mųjų 

teršalų 

ribojimo 

etapas 

Variklio 

pakategorė 
Galios 

intervalas 
Variklio 

uždegimo 

tipas 

CO HC NOx KD 

masė  
DS A 

  kW  g 

vienai 

kWh 

g 

vienai 

kWh 

g 

vienai 

kWh 

g 

vienai 

kWh 

Skaičiu

s vienai 

kWh 

 

V etapas 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

V etapas 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

V etapas 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

V etapas 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

V etapas 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 Visi 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

V etapas 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 Visi 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

V etapas 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 Visi 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 vertė taikoma ranka užvedamiems, oru aušinamiems tiesioginio įpurškimo varikliams. 

 

Pakeitimas 

II-1 lentelė. 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos NRE variklių kategorijos V etapo išmetamųjų 

teršalų ribinės vertės  

Išmeta-

mųjų 

teršalų 

ribojimo 

etapas 

Variklio 

pakategorė 
Galios 

intervalas 
Variklio 

uždegimo 

tipas 

CO HC NOx KD 

masė  
DS A 

  kW  g 

vienai 

g 

vienai 

g 

vienai 

g 

vienai 

Skaičius 

vienai 
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kWh kWh kWh kWh kWh 

V etapas 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

V etapas 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

V etapas 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

V etapas 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

V etapas 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 Visi 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

V etapas 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
Visi 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

V etapas 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 Visi 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 vertė taikoma ranka užvedamiems, oru aušinamiems tiesioginio įpurškimo varikliams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Įžanga 

Pranešėja iš esmės teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo visų pirma 

siekiama prisidėti sprendžiant susirūpinimą keliantį su visuomenės sveikata susijusį klausimą, 

kilusį atlikus tyrimus, iš kurių paaiškėjo, jog itin smulkios dalelės yra kancerogeninė 

medžiaga, apskritai pagerinti oro kokybę ir sukurti rinką be kliūčių ne tik ES, bet ir kartu su 

pagrindiniais mūsų prekybos partneriais visame pasaulyje. Laipsniškas metodas, 

diferencijuotas pagal variklių dydį ir mašinų tipus, sudaro galimybę susijusiose pramonės 

srityse sklandžiai imti taikyti naujus reikalavimus, atsižvelgiant į didžiulę mašinų ir variklių 

įvairovę.  

Šiuo metu kelios ES miestų teritorijos nevisiškai atitinka oro kokybės standartus. Šis 

klausimas darosi vis opesnis, nes daugiau žmonių traukia gyventi miestų konglomeracijose. 

NKJM sektorius yra vienas iš kelių sektorių, prisidedančių prie kenksmingų teršalų ‒ dujų ar 

kietųjų dalelių ‒ išmetimo. Šiuo metu vykdomos plataus užmojo programos siekiant 

sumažinti automobilių, lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų CO2 ir teršalų 

kiekius, taip pat kurą deginančių įrenginių ir pramonės išmetamų teršalų kiekius. Nors NKJM 

sektorius yra gerokai mažesnis nei kiti minėtieji šaltiniai ir iki IV etapo einantis vienas po kito 

etapai sudarė galimybę smarkiai sumažinti išmetamų teršalų kiekius, jo prisidėjimas prie 

taršos gali būti viršytas, jei nebus imtasi panašių veiksmų siekiant prisidėti prie oro kokybės 

gerinimo. Ne keliais judantys mechanizmai, Komisijos duomenimis, ES išmeta 15 proc. visų 

NOx ir 5 proc. visų kietųjų dalelių. Kad būtų sprendžiama ši problema, Komisija siūlo 

daugumai variklių, kuriems jau taikoma šiuo metu galiojanti Direktyva 97/68/EB, nustatyti 

griežtesnius standartus ir išplėsti šios direktyvos taikymo sritį imant taikyti ją naujoms 

variklio galios grupėms, degimo tipams ir naudojamiems degalams, taip pat naujoms mašinų 

kategorijoms siekiant panaikinti teisės aktų spragas. Be akivaizdžios norimos aplinkosauginės 

ir su sveikata susijusios naudos mūsų piliečiams, šios priemonės turi privalumų, nes tokiu 

būdu mechanizmų pramonei ir naudotojams sukuriama suderinta vidaus rinka ir sudaromos 

palankios sąlygos prekybai ir konkurencijai, ilgainiui užtikrinant, jog aplinkos teisės aktai 

teiktų verslo galimybes.  

Komisija imdamasi 4 politikos galimybės siekia suderinti tai, kas geriausia visose kitose 

galimybėse: atlikti suderinimą su JAV standartais, jei šie yra griežtesni nei ES standartai, ir su 

kelių sektoriaus užmojais, jei dabartiniai su NKJM susiję užmojai atsilieka, be kita ko, jei 

tinkama, taikant griežtesnes stebėsenos nuostatas. 

Griežtesnį reglamentavimą nedarant pernelyg didelio spaudimo gamybos pramonei galima 

pateisinti technologine pažanga. Iš tikrųjų technologijos, būtinos, kad būtų laikomasi naujų 

pasiūlytų standartų, daugiausia išplėtotos kituose sektoriuose ir jomis galima pasinaudoti bei 

jas pritaikyti prie susijusių NKJM sektorių ypatybių. Šis pritaikymas dar nebuvo baigtas ir šis 

faktas pagrindžia, kodėl kai kuriems varikliams netaikomi plačiausio užmojo tikslai, nustatyti 

didžiausiai daugumai atvejų. 

Sukūrus vidaus rinką naudos bus gauta ir gerokai platesne prasme. Jos sukūrimas smarkiai 

palengvins ir išplėtos išorės prekybą su kitomis išsivysčiusiomis pramoninėmis 

ekonomikomis, ypač su JAV, tačiau galbūt ir su regionais ir miestais, kuriuose oro tarša kelia 
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problemų. 

Pastabos 

Pagrindinis šio pranešimo tikslas, kaip pasiūlė Komisija, ‒ užtikrinti deramą sveikatos ir 

aplinkosaugos klausimų ir ES gamybos pramonės konkurencingumo, darbo vietų bei 

praktinės patirties pusiausvyrą. Mūsų piliečių, ypač tų, kurie kasdien dirba su mašinomis, 

kurios įtrauktos į šį pasiūlymą, ir ypač patiria išmetamų taršalų poveikį, sveikata ir sauga yra 

pagrindiniai šio pasiūlymo klausimai. Atsižvelgdama į konkurencijos aspektus, pranešėja 

mano, kad MVĮ, kurios sukuria daugybę darbo vietų, gali būti pažeidžiamos, todėl joms 

reikėtų užtikrinti tam tikrų pranašumų. 

Dar vienas svarbus tikslas galėtų būti užtikrinti pramonės subjektams ilgalaikio planavimo 

tikrumą ir stabilią reglamentavimo aplinką. Šiuo klausimu ši nauja teisėkūros priemonė 

reglamento forma yra akivaizdžiai pranašesnė už direktyvą, kuriai perkelti į nacionalinę teisę 

reikia laiko, todėl esama pavojaus, kad ji bus skirtingai aiškinama. Turėdama omenyje šiuos 

tikslus pranešėja pasiūlė tam tikrą skaičių pakeitimų: 

– Patartina iki minimumo sumažinti administracinius įpareigojimus. Teisės aktai ir 

formalumai turi vystytis kartu su skaitmeniniu amžiumi, todėl reikia pasinaudoti 

pranašumais siekiant sumažinti biurokratizmą ir su juo susijusias sąnaudas. Todėl 

atitikties sertifikato formatas ir forma galėtų būti supaprastinta ir lengvai prieinama 

atitinkamoje duomenų bazėje.  

– Taip pat atsižvelgdama į veiksmingumą ir sąnaudų taupymą, pranešėja pirmenybę teikia 

jau esamos Vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimui, nes tai turi akivaizdžių 

pranašumų lyginant su naujos administracinės sistemos sukūrimu.  

– Reikėtų išsaugoti galimybę variklius pakeisti kitais bent to paties teršalų kiekio ribojimo 

etapo varikliais, įtrauktais į dabartinę Direktyvą 97/68/EB. Vis dėlto pranešėja norėtų 

apriboti šią galimybę iki tam tikrų mašinų kategorijų taikant diferencijuotą metodą 

pagal kelis veiksnius, pvz., ilgesnę vidutinę eksploatavimo trukmę, investicijų 

kapitalizaciją ir technologijų plėtrą. Be to, ši galimybė taip pat turėtų būti apribota laiko 

požiūriu priklausomai nuo kategorijų ir galingumo klasių. 

Pranešėjai taip pat šiokį tokį susirūpinimą kelia galimi konfliktai geležinkelių sektoriuje. Iš 

esmės pasiūlymo 57 straipsnio 5 dalyje numatytas vienų metų laikotarpis galėtų neatitikti 

įpareigojimų ir procedūrų, kurių turi būti laikomasi per Direktyvoje 2008/57/EB (Sąveikos 

direktyva) ir Reglamente Nr. 1302/2014 nustatytas leidimų išdavimo procedūras. Todėl 

pranešėja ragina Komisiją ir valstybes nares vengti konflikto dėl galimų prieštaraujančių 

nuostatų. Atsižvelgiant į šiuos konkrečius su įpareigojimais susijusius reikalavimus, reikėtų 

leisti naudoti pakaitinius variklius ir nustatyti įvedimo laiką. 

Kaip nurodyta, pereinamasis laikotarpis bendrai buvo padidintas šešiais mėnesiais ir kai 

kuriais konkrečiais atvejais dar daugiau. 

Komisija yra prašoma, svarstant dėl tolesnės šio reglamento peržiūros, apsvarstyti galimybę į 

šio reglamento taikymo sritį įtraukti keletą siauravėžių traktorių kategorijų, nes tai pranešėjai 

atrodo reikalinga, ypač turint mintyje tai, kad šių traktorių atveju IV ir V etapų laikas nėra 
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tvarus ekonominiu požiūriu. 

Kalbant apie vidaus vandenų laivus, Komisijos pasiūlymas yra labai plataus užmojo ir dėl jo 

gali atsirasti pernelyg didelė našta pramonės subjektams, kurie turi kompensuoti savo 

vystymosi sąnaudas gamindami tik kelis šimtus ar mažiau mašinų per metus. Pranešėja 

pasisako už šiek tiek švelnesnį požiūrį į sunkesnes vidaus vandenų laivų variklių kategorijas, 

kurios tuo pat metu yra pačios gausiausios. Pagal šį požiūrį šios transporto rūšies grąžinimas 

prie efektyviai energiją naudojančių ir aplinką tausojančių rūšių derinamas su būtinu 

ekonominiu tvarumu. 
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VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ  

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl reikalavimų, susijusių su ne 

keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis ir 

tipo patvirtinimu 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Bendrosios aplinkybės ir Komisijos pasiūlymas 

Šiuo pasiūlymu dėl teisės akto siekiama apsaugoti aplinką, taip pat užtikrinti tinkamą ne 

keliais judančiuose mechanizmuose įrengiamų variklių vidaus rinkos veikimą. Pasiūlymas 

taikomas ne keliais judančių mechanizmų (NKJM) įvairiems degimo variklių, įrengiamų 

įvairiose mašinose: nuo mažų rankinių įrenginių, statybos mašinų ir generatorinių įrenginių 

iki drezinų, lokomotyvų ir vidaus vandenų laivų, tipams. Sėkmingai įgyvendinus šį 

reglamentą būtų gauta didelė nauda aplinkai, kadangi sumažėtų išmetamųjų teršalų kiekis iš 

naujų variklių, kurie su laiku pakeis senus, labiau aplinką teršiančius variklius.  

Šiuo pasiūlymu siekiama prisidėti prie Europos pramonės konkurencingumo ir sumažinti 

rinkos iškraipymo pavojų, supaprastinus teisės aktus dėl tipo patvirtinimo, pagerinus 

skaidrumą ir sumažinus administracinę naštą. Be to, suderinus ES ir JAV išmetamųjų teršalų 

kiekio reikalavimus, būtų pašalintos kliūtys išorės prekybai ir sumažintos reguliavimo kliūtys.  

Europos pramonės konkurencingumas 

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą ir visiškai pritaria jo tikslams. Tačiau, 

būtina atlikti kelis pakeitimus siekiant visapusiškai užtikrinti, kad šiuo reglamentu būtų 

prisidėta prie Europos pramonės konkurencingumo šiame sektoriuje. 

Šiame nuomonės projekte pranešėjas siekia iš naujo subalansuoti pasiūlymą ir suteikti 

pakankamai lankstumo siekiant užtikrinti, kad gamintojai galėtų atitikti aplinkos apsaugos 

reikalavimus ir kartu nenukentėtų ES konkurencingumas. Siūlomi pakeitimai labai padės 

gamintojams prisitaikyti prie naujų aplinkos apsaugos reikalavimų, jų nesušvelninant. 

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus pranešėjas siūlo pratęsti pereinamąjį 

laikotarpį šešiais mėnesiais palyginti su pasiūlyme numatytu pereinamuoju laikotarpiu. Taip 

pat numatytos kitos išimtys smulkiems gamintojams, kurie gamina mažiau 100 transporto 

priemonių per metus, kadangi iš esmės tokie gamintojai – MVĮ. Pranešėjas taip pat laikosi 

nuomonės, kad aiškiai apibrėžtais atvejais reikėtų leisti naudoti pakaitinius variklius. 

PAKEITIMAI 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) šiuo reglamentu, siekiama nustatyti 

suderintas ne keliais judančiuose 

mechanizmuose įrengiamų variklių ES tipo 

patvirtinimo taisykles, kad būtų galima 

užtikrinti vidaus rinkos veikimą. Šiais 

tikslais, siekiant atsižvelgti į technologinę 

pažangą ir užtikrinti derėjimą su kelių 

sektoriuje taikoma Sąjungos politika, 

reikėtų nustatyti naujas išmetamųjų teršalų 

ribines vertes, kad būtų galima įgyvendinti 

Sąjungos oro kokybės tikslus ir mažinti ne 

keliais judančių mechanizmų išmetamus 

teršalus, kartu užtikrinti proporcingesnę 

mašinų išmetamų teršalų dalį, palyginti su 

kelių transporto priemonių išmetamais 

teršalais. Reikėtų išplėsti šios srities 

Sąjungos teisės aktų taikymo sritį, 

siekiant gerinti rinkos derinimą ES ir 

tarptautiniu lygmenimis, taip pat mažinti 

rinkos iškraipymo pavojų. Be to, šiuo 

reglamentu siekiama paprastinti 

dabartinę teisinę sistemą, įskaitant 

administracinių procedūrų paprastinimo 

priemones, ir gerinti bendrąsias vykdymo 

užtikrinimo sąlygas, pirmiausia 

griežtinant rinkos priežiūros taisykles; 

(6) šiuo reglamentu, siekiama nustatyti 

suderintas ne keliais judančiuose 

mechanizmuose įrengiamų variklių ES tipo 

patvirtinimo taisykles, kad būtų galima 

užtikrinti vidaus rinkos veikimą. Šiais 

tikslais, siekiant atsižvelgti į technologinę 

pažangą ir užtikrinti derėjimą su kelių 

sektoriuje taikoma Sąjungos politika, 

reikėtų nustatyti naujas išmetamųjų teršalų 

ribines vertes, kad būtų galima įgyvendinti 

Sąjungos oro kokybės tikslus ir mažinti ne 

keliais judančių mechanizmų išmetamus 

teršalus, kartu užtikrinti proporcingesnę 

mašinų išmetamų teršalų dalį, palyginti su 

kelių transporto priemonių išmetamais 

teršalais. Valstybės narės turėtų aktyviai 

paremti šiuos tikslus, parengdamos 

nacionalinius modelius, kuriais vartotojai 

būtų skatinami pereiti prie naujos 

įrangos, taip palaipsniui būtų sumažinta 

labiausiai užteršiančių ne keliais judančių 

senų mechanizmų dalis; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) reikėtų išplėsti šios srities Sąjungos 

teisės aktų taikymo sritį, siekiant gerinti 

rinkos derinimą ES ir tarptautiniu 

lygmenimis, taip pat mažinti rinkos 

iškraipymo pavojų. Be to, šiuo reglamentu 

siekiama paprastinti dabartinę teisinę 
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sistemą, įskaitant administracinių 

procedūrų paprastinimo priemones, ir 

gerinti bendrąsias vykdymo užtikrinimo 

sąlygas, pirmiausia griežtinant rinkos 

priežiūros taisykles; 

Pakeitimas 3 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) siekiant užtikrinti kuo geresnę 

darbuotojų, dirbančių prie ne keliais 

judančių mechanizmų, apsaugą ir kuo 

labiau sumažinti bendrą taršą, tenkančią 

keleto ne keliais judančių mechanizmų 

aplinkoje dirbantiems darbuotojams, 

technologinę pažangą reikėtų išnaudoti 

tam, kad būtų kuo labiau sumažintas 

išmetamųjų teršalų kiekis; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) turėtų būti leista valstybių narių 

rinkoms pateikti naujas išmetamųjų teršalų 

ribines vertes ir ES tipo patvirtinimo 

procedūras atitinkančius ir į jų taikymo 

sritį patenkančius variklius; šiems 

varikliams neturėtų būti taikomi jokie kiti 

su išmetamaisiais teršalais susiję 

nacionaliniai reikalavimai. Patvirtinimą 

suteikianti valstybė narė turėtų imtis 

reikiamų patikros priemonių, siekdama 

užtikrinti pagal kiekvieną ES tipo 

patvirtinimą pagamintų variklių 

identifikavimą; 

(20) turėtų būti leista valstybių narių 

rinkoms pateikti naujas išmetamųjų teršalų 

ribines vertes ir ES tipo patvirtinimo 

procedūras atitinkančius ir į jų taikymo 

sritį patenkančius variklius; šiems 

varikliams neturėtų būti taikomi jokie kiti 

su išmetamaisiais teršalais susiję 

nacionaliniai reikalavimai dėl pateikimo 

rinkai. Patvirtinimą suteikianti valstybė 

turėtų imtis patikros ir kontrolės 

priemonių, kai pagal aplinkybes to 

reikalaujama dėl variklių importo ir 

teikimo Sąjungos rinkai, siekdama 

užtikrinti, kad kiekvienu atveju jie atitiktų 

ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Tai 

neturėtų daryti poveikio valstybėms 

narėms paliekamai teisei skatinti arba 
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riboti rinkai pateiktų variklių naudojimą, 

jei tai daroma nediskriminuojančiai ir 

objektyviai pagrįstais metodais;  

Pagrindimas 

ES rinkai teikiamų variklių tipai turi būti nustatomi juos importuojant. Tai yra saugiausias, 

veiksmingiausias ir pigiausias būdas visiems tokių variklių tipams nustatyti ir kontroliuoti. 

Atitiktis ES standartams gali būti patikrinta remiantis lydimaisiais importo dokumentais. 

 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) suteikiamų išimčių skaičius turėtų būti 

ribotas, siekiant atsižvelgti į konkrečius 

poreikius, susijusius su ginkluotosiomis 

pajėgomis, logistiniais tiekimo 

apribojimais, prototipų eksploataciniais 

bandymais ir mechanizmų naudojimu 

sprogioje aplinkoje; 

(21) suteikiamų išimčių skaičius turėtų būti 

ribotas, siekiant atsižvelgti į konkrečius 

poreikius, susijusius su ginkluotosiomis 

pajėgomis, logistiniais tiekimo 

apribojimais, prototipų eksploataciniais 

bandymais, pakaitiniais varikliais ir 

mechanizmų naudojimu sprogioje 

aplinkoje; 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) todėl, taikant Sprendimą 97/836/EB, 

JT EEK taisyklės ir jų pakeitimai, už 

kuriuos Sąjunga balsavo arba prie kurių ji 

yra prisijungusi, turėtų būti pripažįstami 

kaip lygiaverčiai pagal šį reglamentą 

suteiktiems ES tipo patvirtinimams. Taigi 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus, kad būtų 

galima apibrėžti, kurios JT EEK taisyklės 

bus taikomos ES tipo patvirtinimams; 

(25) todėl, taikant Sprendimą 97/836/EB, 

JT EEK taisyklės ir jų pakeitimai, už 

kuriuos Sąjunga balsavo arba prie kurių ji 

yra prisijungusi, turėtų būti pripažįstami 

kaip lygiaverčiai pagal šį reglamentą 

suteiktiems ES tipo patvirtinimams. Taigi, 

siekiant kuo labiau suderinti šio 

reglamento nuostatas su sutartų JT EEK 

tekstų nuostatomis, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kad būtų galima apibrėžti, kurios JT 

EEK taisyklės bus taikomos ES tipo 

patvirtinimams; 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a) pakaitinis variklis- naujas variklis, 

kurio vienintele paskirtis – pakeisti dar 

eksploatuojamo mechanizmo variklį; 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 22 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 22a) požeminiai įrenginiai – kalnakasybos 

pramonėje naudojami įrenginiai; 

 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 29 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

29) pereinamasis laikotarpis – pirmieji 

aštuoniolika mėnesių po 17 straipsnio 2 

dalyje nurodytos privalomo V etapo 

įgyvendinimo datos; 

29) pereinamasis laikotarpis – pirmieji 

dvidešimt keturi mėnesiai po 17 straipsnio 

2 dalyje nurodytos privalomo V etapo 

įgyvendinimo datos; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 40 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 40a) mobilusis kranas – savaeigis kranas 

su strėle, kurio stabilumas užtikrinamas 
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sunkio jėga, galintis važiuoti keliais ir 

bekele. Jis gali būti ratinis, vikšrinis ar 

naudoti kitas judrumą užtikrinančias 

priemones. Ratiniai mobilieji kranai 

laikomi specialios paskirties transporto 

priemonėmis, kurioms taikoma Direktyva 

2007/46/EB; 

Pakeitimas 11 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) mažesnės nei 560 kW etaloninės galios 

varikliai, naudojami vietoj IWP, RLL arba 

RLR kategorijų variklių; 

b) mažesnės nei 560 kW etaloninės galios 

varikliai, naudojami vietoj IWA, RLL arba 

RLR kategorijų variklių; 

Pagrindimas 

Siūlomame II priedo I-6 lentelės [9] pakeitime nustatyta, kad bet kokios galios vidaus 

vandenų pagalbiniams varikliams taikomos tokios pačios išmetamųjų teršalų ribinės vertės, 

kaip tos, kurios yra taikytinos vidaus vandenų laivų varomiesiems varikliams. Šiuo pakeitimu 

bus leidžiama pasirinktinai naudoti mažesnės kaip 560 kW galios sausumos įrenginius, kai 

juos galima pritaikyti. Šiems sausumos įrenginiams taikytinos mažesnės išmetamųjų teršalų 

ribinės vertės negu tos, kurios siūlomos II priedo I-6 lentelės pakeitime. 

Pakeitimas 12 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 37 kW arba didesnės etaloninės galios 

varikliai, skirti naudoti tik vidaus vandenų 

laivuose, juos varantys arba skirti jiems 

varyti, 

a) varikliai, skirti naudoti tik vidaus 

vandenų laivuose, juos varantys arba skirti 

jiems varyti, 

Pagrindimas 

JAV reglamente Nr. 40CFR1042 nėra nustatytos mažiausios 37 kW galios. Panaikinus šią 

išimtį, bus galima visapusiškai suderinti reglamento nuostatas su JAV reglamento 

nuostatomis. 
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Pakeitimas 13 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) didesnės kaip 560 kW etaloninės galios 

varikliai, naudojami vietoj IWA 

kategorijos variklių, jei jie atitinka 23 

straipsnio 8 dalies reikalavimus; 

b) varikliai, naudojami vietoj IWA 

kategorijos variklių, jei jie atitinka 23 

straipsnio 8 dalies reikalavimus; 

Pagrindimas 

Siūlomu II priedo I-6 lentelės [9] pakeitimu išplečiamos nuostatos dėl to, kad didesnės kaip 

560 kW galios vidaus vandenų pagalbiniams varikliams turėtų būti taikomos tokios pačios 

išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip tos, kurios taikytinos vidaus vandenų laivų 

varomiesiems varikliams, ir nustatoma, kad ši nuostata turėtų būti taikoma bet kokios galios 

varikliams. Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas, siekiant sudaryti sąlygas, kad vidaus 

vandenų laivų varomasis variklis, sertifikuotas kaip atitinkantis tinkamo ciklo reikalavimus, 

galėtų būti naudojamas kaip pagalbinis variklis, vadovaujantis šiuo principu. 

 

 

Pakeitimas 14 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

IWA kategorija, prie kurios priskiriami 

didesnės kaip 560 kW naudingosios galios 
varikliai, skirti naudoti tik vidaus vandenų 

laivuose, naudojami pagalbiniams tikslams 

arba numatyti pagalbiniams tikslams. 

IWA kategorija, prie kurios priskiriami 

varikliai, skirti naudoti tik vidaus vandenų 

laivuose, naudojami pagalbiniams tikslams 

arba numatyti pagalbiniams tikslams. 

Pagrindimas 

Siūlomu II priedo I-6 lentelės [9] pakeitimu išplečiamos nuostatos dėl to, kad didesnės kaip 

560 kW galios vidaus vandenų pagalbiniams varikliams turėtų būti taikomos tokios pačios 

išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip tos, kurios yra taikytinos vidaus vandenų laivų 

varomiesiems varikliams, ir nustatoma, kad ši nuostata turėtų būti taikoma bet kokios galios 

varikliams. Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su šiuo principu. 
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Pakeitimas 15 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Tipo patvirtinimo institucijos, 

naudodamosi 41 straipsnyje nurodyta 

Sąjungos centrine administracine 

platforma, paskelbia visų variklių tipų ir 

variklių šeimų, dėl kurių jos yra išdavusios 

ES tipo patvirtinimą, registrą, kuriame 

nurodoma bent ši informacija: prekių 

ženklai, gamintojų pavadinimai, variklių 

kategorijos, tipų patvirtinimo numeriai ir 

tipų patvirtinimo datos. 

3. Tipo patvirtinimo institucijos, 

naudodamosi 41 straipsnyje nurodyta 

Sąjungos centrine administracine 

platforma, paskelbia visų variklių tipų ir 

variklių šeimų, dėl kurių jos yra išdavusios 

ES tipo patvirtinimą, registrą, kuriame 

nurodoma bent ši informacija: prekių 

ženklai, gamintojų pavadinimai, variklių 

kategorijos, tipų patvirtinimo numeriai ir 

tipų patvirtinimo datos, taip pat techniniai 

parametrai. 

 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Dėl ES tipo patvirtinimą turinčių variklių 

rinkos priežiūros institucijos, atlikusios 

atitinkamų pavyzdžių atranką, tinkamu 

mastu tikrina variklių dokumentus ir, jei 

taikoma, atlieka fizinį ir laboratorinį jų 

tikrinimą. Vykdydamos šią veiklą, jos 

atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo 

principus, bet kokius skundus ir kitą 

svarbią informaciją. 

Dėl ES tipo patvirtinimą turinčių variklių 

rinkos priežiūros institucijos, remdamosi 

reikšminga pavyzdžių procentine dalimi, 

tinkamu mastu tikrina variklių dokumentus 

ir, jei taikoma, atlieka fizinį ir laboratorinį 

jų tikrinimą. Vykdydamos šią veiklą, jos 

atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo 

principus, bet kokius skundus ir kitą 

svarbią informaciją. 

 

 

Pakeitimas 17 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Be ženklų, tvirtinamų prie variklių pagal 6. Be ženklų, tvirtinamų prie variklių pagal 
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31 straipsnį, gamintojai ant rinkai tiekiamų 

variklių arba, jei tai neįmanoma, ant 

pakuočių ar prie variklio pridedamame 

dokumente nurodo savo pavadinimą, 

registruotąjį prekių pavadinimą arba 

registruotąjį prekės ženklą ir adresą 

Sąjungoje, kuriuo su jais galima susisiekti. 

31 straipsnį, gamintojai ant rinkai tiekiamų 

variklių arba, jei tai neįmanoma, ant 

pakuočių ar prie variklio pridedamame 

dokumente nurodo savo pavadinimą, 

registruotąjį prekių pavadinimą arba 

registruotąjį prekės ženklą, techninius 

parametrus ir adresą Sąjungoje, kuriuo su 

jais galima susisiekti. 

 

 

Pakeitimas 18 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Importuotojai pateikia pagal 41 straipsnį 

reikalaujamas instrukcijas ir informaciją. 

5. Importuotojai pateikia pagal 41 straipsnį 

reikalaujamas instrukcijas, informaciją ir 

visus dokumentus. 

 

Pakeitimas 19 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Dėl didesnės kaip 560 kW etaloninės 

galios IWP kategorijos variklio, kuris yra 

skirtas naudoti vietoj IWA kategorijos 

variklio pagal 4 straipsnio antrąją 

pastraipą, 5 dalies reikalavimai įvykdomi 

atskirai kiekvienu taikomu IV priedo IV-5 

ir IV-6 lentelėse nustatytu pastovios 

būsenos bandymų ciklu, o tipo patvirtinimo 

informaciniame dokumente nurodomas 

kiekvienas pastovios būsenos bandymų 

ciklas, kuriuo šis reikalavimas įvykdytas. 

8. Dėl IWP kategorijos variklio, kuris yra 

skirtas naudoti vietoj IWA kategorijos 

variklio pagal 4 straipsnio antrąją 

pastraipą, 5 dalies reikalavimai įvykdomi 

atskirai kiekvienu taikomu IV priedo IV-5 

ir IV-6 lentelėse nustatytu pastovios 

būsenos bandymų ciklu, o tipo patvirtinimo 

informaciniame dokumente nurodomas 

kiekvienas pastovios būsenos bandymų 

ciklas, kuriuo šis reikalavimas įvykdytas. 

Pagrindimas 

Siūlomu II priedo I-6 lentelės [9] pakeitimu išplečiamos nuostatos dėl to, kad didesnės kaip 

560 kW galios vidaus vandenų pagalbiniams varikliams turėtų būti taikomos tokios pačios 

išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip tos, kurios yra taikytinos vidaus vandenų laivų 
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varomiesiems varikliams, ir nustatoma, kad ši nuostata turėtų būti taikoma bet kokios galios 

varikliams. Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su šiuo principu. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atitikties sertifikatas Atitikties pareiškimas 

1. Gamintojas kaip variklio tipo arba 

variklių šeimos ES tipo patvirtinimo 

turėtojas pateikia atitikties sertifikatą kartu 

su kiekvienu pagal patvirtintą variklio tipą 

pagamintu varikliu. 

1. Gamintojas kaip variklio tipo arba 

variklių šeimos ES tipo patvirtinimo 

turėtojas pateikia atitikties pareiškimą 

(„Atitikties pareiškimas“) kartu su rinkai 

teikiamais varikliais remdamasis: 

 a) 32 straipsnio 1, 3 arba 4 dalyje 

nurodyta išimtimi; arba 

 b) 57 straipsnyje nurodyta pereinamojo 

laikotarpio nuostata. 

Šis sertifikatas pateikiamas nemokamai 

kartu su varikliu ir pridedamas prie 

mechanizmų, kuriuose variklis yra 

įrengtas. Jo pateikimas negali būti 

siejamas su atskiru prašymu arba 

papildomos informacijos pateikimu 

gamintojui. 

Tokiame pareiškime turi būti nurodytos 

ypatingos variklio savybės ir jam taikytini 

apribojimai, jis pateikiamas nemokamai 

kartu su varikliu ir pridedamas prie ne 

keliais judančių mechanizmų, kuriuose 

variklis yra įrengtas. Jo pateikimas 

nepriklauso nuo atskiro prašymo arba 

papildomos informacijos pateikimo 

gamintojui. 

Variklio savininkui paprašius, variklio 

gamintojas 10 metų po variklio 

pagaminimo datos turi išduoti variklio 

savininkui atitikties sertifikato dublikatą, 

prašydamas ne didesnio mokesčio, nei 

kainuoja išduoti tokį dublikatą. Ant 

sertifikato dublikato viršutinio lapo turi 

būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“. 

Variklio savininkui paprašius, variklio 

gamintojas 10 metų po variklio 

pagaminimo datos turi išduoti variklio 

savininkui atitikties pareiškimo dublikatą, 

prašydamas ne didesnės sumos, nei 

kainuoja išduoti tokį dublikatą. Ant 

atitikties pareiškimo dublikato viršelio turi 

būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“. 

3. Atitikties sertifikatas parengiamas bent 

viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Bet 

kuri valstybė narė gali prašyti, kad 

atitikties sertifikatas būtų išverstas į jos 

oficialiąją kalbą arba kalbas. 

3. Atitikties pareiškimas parengiamas bent 

viena oficialiųjų Sąjungos kalbų. Bet kuri 

valstybė narė gali prašyti variklių 

gamintojo, kad atitikties pareiškimas būtų 

išverstas į jos oficialiąją kalbą arba kalbas. 

4. Asmuo arba asmenys, įgalioti pasirašyti 

atitikties sertifikatus, turi dirbti gamintojo 

4. Asmuo arba asmenys, įgalioti pasirašyti 

atitikties pareiškimus, turi priklausyti 
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organizacijoje ir privalo turėti tinkamus 

vadovybės įgaliojimus prisiimti visą 

gamintojo teisinę atsakomybę už variklio 

projektavimą ir konstravimą arba gamybos 

atitiktį. 

gamintojo organizacijai ir privalo turėti 

tinkamus tos organizacijos vadovybės 

įgaliojimus prisiimti visą gamintojo teisinę 

atsakomybę už variklio projektavimą ir 

konstravimą arba gamybos atitiktį. 

5. Atitikties sertifikatas visiškai 

užpildomas, jame neturi būti numatyta kitų 

variklio naudojimo ribojimų, išskyrus 

numatytuosius šiame reglamente arba bet 

kuriame pagal šį reglamentą priimtame 

deleguotajame akte. 

5. Atitikties pareiškimas visiškai 

užpildomas, jame neturi būti numatyta kitų 

variklio naudojimo ribojimų, išskyrus 

numatytuosius šiame reglamente. 

6. Variklių tipų arba šeimų, patvirtintų 

pagal 33 straipsnio 2 dalį, atitikties 

sertifikato pavadinime pateikiama frazė 

„Variklių tipas patvirtintas taikant [data] 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. xx/xx dėl 

reikalavimų, susijusių su ne keliais 

judančių mechanizmų vidaus degimo 

variklių išmetamų teršalų ribinėmis 

vertėmis ir tipo patvirtinimu, 31 straipsnį 

(laikinasis patvirtinimas)“. 

 

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

įgyvendinimo aktais patvirtinti atitikties 

sertifikato šabloną, įskaitant technines 

priemones, kuriomis siekiama apsisaugoti 

nuo klastojimo. Šiuo tikslu įgyvendinimo 

aktuose numatomos spausdinimo apsaugos 

priemonės, kuriomis apsaugomas 

sertifikatui naudojamas popierius. Tas 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 54 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros ne vėliau kaip [2016 m. 

gruodžio 31 d.]. 

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

įgyvendinimo aktais patvirtinti atitikties 

pareiškimo šabloną, įskaitant technines 

priemones, kuriomis siekiama apsisaugoti 

nuo klastojimo. Šiuo tikslu įgyvendinimo 

aktuose numatomos spausdinimo apsaugos 

priemonės, kuriomis apsaugomas atitikties 

pareiškimui naudojamas popierius. Tas 

įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 54 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros ne vėliau kaip [2016 m. 

gruodžio 31 d.]. 

 

 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prie variklių, prieš nuimant juos nuo 2. Prie Sąjungoje ir už jos ribų pagamintų 
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gamybos linijos, pritvirtinami ženklai, 

kurių reikalaujama šiame reglamente. 

variklių, prieš nuimant juos nuo gamybos 

linijos, pritvirtinami ženklai, kurių 

reikalaujama šiame reglamente. Šiuo 

reikalavimu nebus daroma jokio poveikio 

kitiems ženklams, kurių reikalaujama 

pagal valstybės narės ar Sąjungos teisės 

aktus. 

 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Nepaisydamos 5 straipsnio 2 dalies, 5 

straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies 

reikalavimų, valstybės narės leidžia 

pateikti rinkai pakaitinius variklius, 

priklausančius vienai iš šių kategorijų: 

 a) NRE, NRG ir NRS kategorijų varikliai, 

atitinkantys išmetamųjų teršalų ribines 

vertes, kurias keičiamas variklis turėjo 

atitikti tuo metu, kai jis buvo pateiktas 

rinkai, jei tas keičiamas variklis buvo 

pagamintas ne vėliau kaip 2011 m. sausio 

1 d.;  

 b) RLL ir RLR kategorijų varikliai, 

atitinkantys išmetamųjų teršalų ribines 

vertes, kurias keičiamas variklis turėjo 

atitikti tuo metu, kai jis buvo pateiktas 

rinkai, jei tas keičiamas variklis buvo 

pagamintas ne vėliau kaip 2012 m. sausio 

1 d.; 

 c) RLL ir RLR kategorijų varikliai, 

atitinkantys ribines vertes, taikomas 

atitinkamos kategorijos varikliams 

2011 m. gruodžio 31 d. juos teikiant 

rinkai, jei keičiamas variklis buvo 

pagamintas ne vėliau šios datos ir jei 

naudojant drezinoje arba lokomotyve 

pakaitinį variklį, atitinkantį naujausias 

taikomas išmetamųjų teršalų ribines 

vertes, būtų susiduriama su reikšmingais 
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techninio pobūdžio sunkumais; 

 

 d) NRE, NRG, NRS, RLL ir RLR 

kategorijoms priklausantys varikliai gali 

turėti tą pačią arba didesnę galią su 

sąlyga, kad jie atitinka šios dalies a), b) ir 

c) punktus. 
 

 

 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) teikiant rinkai pakaitinius variklius, 

kaip nurodyta 4 dalies a punkte. 

Pakeitimas 24 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 4 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Gamintojas saugo sąrašų kopijas bent 20 

metų nuo atitinkamo ES tipo patvirtinimo 

galiojimo pabaigos dienos. 

Gamintojas saugo sąrašų kopijas bent 10 

metų nuo atitinkamo ES tipo patvirtinimo 

galiojimo pabaigos dienos. 

 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 39a straipsnis 

 Požeminės kalnakasybos pramonės 

darbuotojų sveikatos ir saugos 

užtikrinimas 
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 Tais atvejais, kai negalima naudoti 

elektros variklių, naudojami mažiau 

taršiais degalais, pvz., SND, varomi 

požeminiai įrenginiai. Kiekvieno atskiro 

variklio išskiriamų teršalų kiekis atvirose 

erdvėse negali viršyti lygio, atitinkančio 

pusę leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio 

ribinės vertės ir nurodyto II priede. 

Pagrindimas 

Kalnakasybos pramonėje turėtų būti nustatytas konkretus leidžiamas išmetamųjų teršalų 

kiekis, nes, naudojant variklius, varomus iškastiniu kuru, keliamas didelis pavojus darbuotojų 

sveikatai. 

 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sąjungos centrinė administracinė 

platforma ir duomenų bazė 

Keitimasis duomenimis ir informacija per 

Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI) 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija sukuria Sąjungos centrinę 

administracinę skaitmeninę platformą, 

skirtą keistis su ES tipų patvirtinimais 

susijusiems duomenims ir informacijai 

elektroniniu formatu. Ši platforma 

naudojama duomenims ir informacijai tarp 

tipo patvirtinimo institucijų arba tarp tipo 

patvirtinimo institucijų ir Komisijos keistis 

pagal šį reglamentą. 

1. Su ES tipų patvirtinimais susijusiems 

duomenims ir informacijai keistis 

elektroniniu formatu naudojama Vidaus 

rinkos informacinė sistema (VRI). VRI 

naudojama duomenims ir informacijai tarp 

tipo patvirtinimo institucijų arba tarp tipo 

patvirtinimo institucijų ir Komisijos keistis 

pagal šį reglamentą. 
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Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Sąjungos centrinė administracinė 

skaitmeninė platforma taip pat turi apimti 

duomenų bazę, kurioje centralizuotai 

renkama visa pagal šį reglamentą suteiktų 

ES tipų patvirtinimų požiūriu svarbi 

informacija ir kurioje su šia informacija 

gali susipažinti tipo patvirtinimo 

institucijos ir Komisija. Jei sutarta su 

susijusiomis valstybėmis narėmis, 

duomenų bazėje turi būti nacionalinių 

duomenų bazių sąsajos su Sąjungos 

centrine duomenų baze. 

2. VRI centralizuotai renkama visa pagal šį 

reglamentą suteiktų ES tipų patvirtinimų 

požiūriu svarbi informacija ir pateikiama 

susipažinti tipo patvirtinimo institucijoms 

ir Komisijai. Jei sutarta su susijusiomis 

valstybėmis narėmis, duomenų bazėje turi 

būti nacionalinių duomenų bazių sąsajos su 

Sąjungos centrine duomenų baze. 

 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Įgyvendinusi 1 ir 2 dalis, Komisija 

išplečia Sąjungos centrinę administracinę 

skaitmeninę platformą, įtraukdama į ją 

modulius, kuriais sudaromos sąlygos: 

3. Įgyvendinusi 1 ir 2 dalis, Komisija VRI, 

įtraukdama į ją modulius, kuriais 

sudaromos sąlygos: 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

įgyvendinimo aktais patvirtinti išsamius 

techninius reikalavimus ir procedūras, 

kurių reikia šiame straipsnyje nurodytai 

Sąjungos centrinei administracinei 

platformai ir duomenų bazei sukurti. Tas 

Išbraukta. 
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įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 

54 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 

[2016 m. gruodžio 31 d.]. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

46 straipsnis Išbraukta. 

Akredituotos gamintojo vidaus techninės 

tarnybos 

 

1. Akredituota gamintojo vidaus techninė 

tarnyba gali būti paskirta atlikti tik A 

kategorijos veiklą, atsižvelgiant į 

techninius reikalavimus, kuriais remiantis 

pagal šį reglamentą priimtuose 

deleguotuosiuose aktuose leidžiama 

savarankiškai atlikti bandymus. Ši 

techninė tarnyba yra savarankiškas ir 

atskiras įmonės padalinys ir negali 

dalyvauti projektuojant, gaminant, 

tiekiant, montuojant arba prižiūrint 

variklius, kuriuos ji vertina. 

 

2. Akredituota gamintojo vidaus techninė 

tarnyba atitinka šiuos reikalavimus: 

 

a) ji yra paskirta valstybės narės tipo 

patvirtinimo institucijos ir akredituota 

nacionalinės akreditacijos įstaigos, kaip 

apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 

2 straipsnio 11 punkte, laikantis šio 

reglamento 47 straipsnyje nurodytų 

standartų ir procedūros; 

 

b) ji turi būti akredituota gamintojo 

vidaus techninė tarnyba, jos darbuotojai 

organizacijoje turi būti aiškiai apibrėžti ir 

įmonės, kuriai jie priklauso, viduje taikyti 

tokius ataskaitų teikimo metodus, kuriais 

užtikrinamas ir atitinkamai nacionalinei 

akreditacijos įstaigai įrodomas jų 

nešališkumas; 
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c) nei akredituota gamintojo vidaus 

techninė tarnyba, nei jos darbuotojai 

neužsiima jokia veikla, kuri gali trukdyti 

jiems nepriklausomai arba sąžiningai 

priimti sprendimus, susijusius su tų 

kategorijų veikla, kurią jie paskirti 

vykdyti; 

 

d) akredituota gamintojo vidaus techninė 

tarnyba teikia paslaugas tik įmonei, 

kurios padalinys ji yra. 

 

3. Taikant 49 straipsnį, apie akredituotą 

gamintojo vidaus techninę tarnybą 

Komisijai pranešti nereikia, tačiau 

skiriančiosios tipo patvirtinimo 

institucijos prašymu informaciją apie 

akreditaciją pateikia įmonė, kurios 

padalinys yra toji techninė tarnyba, arba 

nacionalinė akreditacijos įstaiga. 

 

4. Komisija pagal 55 straipsnį įgaliojama 

priimti deleguotuosius teisės aktus, 

kuriuose nustatomi techniniai 

reikalavimai, pagal kuriuos galima atlikti 

1 dalyje nurodytus savarankiškus 

bandymus. Tie deleguotieji aktai priimami 

ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.] 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus laikantis šiame 

straipsnyje nustatytų sąlygų. 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus laikantis šiame 

straipsnyje nustatytų sąlygų. Šiuo tikslu 

Komisija įsteigia darbo grupę, kuria 

sudaro socialiniai partneriai ir susiję 

atstovai.  

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 56a straipsnis 

 Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dalinis 

pakeitimas 

 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1024/20121a Priedas 

papildomas šiuo punktu: 

 „8a. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 20xx/xx dėl 

reikalavimų, susijusių su ne keliais 

judančių mechanizmų vidaus degimo 

variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis 

vertėmis ir tipo patvirtinimu*+: 42 

straipsnis. 

 *OL L XX, xx.xx.xxxx, p. x.“ 

 ______________ 

 + OL: prašom įterpti reglamento numerį ir 

datą ir užbaigt išnašą. 

 1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1024/2012 dėl administracinio 

bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą, kuriuo 

panaikinamas Komisijos sprendimas 

2008/49/EB (VRI reglamentas) 

(OL L 316, 2012 11 14, p. 1). 

 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nedarant poveikio II ir III skyrių 

nuostatoms, šiuo reglamentu 

nepanaikinamas joks III priede nurodytų 

variklių ES tipo patvirtinimas, suteiktas iki 

pateikimo rinkai datų. 

1. Nedarant poveikio II ir III skyrių 

nuostatoms, šiuo reglamentu 

nepanaikinamas joks III priede nurodytų 

variklių ES tipo patvirtinimas arba 

atleidimas nuo reikalavimų, suteiktas iki 

pateikimo rinkai datų. 
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Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tipo patvirtinimo institucijos gali toliau 

suteikti tipų patvirtinimus pagal 

atitinkamus teisės aktus, taikomus šio 

reglamento įsigaliojimo datą iki III priede 

nurodytų privalomų variklių ES tipo 

patvirtinimo datų. 

2. Tipo patvirtinimo institucijos gali toliau 

suteikti tipų patvirtinimus arba atleisti nuo 

reikalavimų pagal atitinkamus teisės aktus, 

taikomus šio reglamento įsigaliojimo datą 

iki III priede nurodytų privalomų variklių 

ES tipo patvirtinimo datų. 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nedarant poveikio 5 straipsnio 3 daliai ir 

17 straipsnio 2 daliai, pereinamojo 

laikotarpio varikliai ir, jei taikoma, 

mechanizmai, kuriuose įrengti šie 

pereinamojo laikotarpio varikliai, gali būti 

toliau tiekiami rinkai pereinamuoju 

laikotarpiu su sąlyga, kad mechanizmo, 

kuriame įrengtas pereinamojo laikotarpio 

variklis, pagaminimo data yra ankstesnė 

nei 1 metai po pereinamojo laikotarpio 

pradžios. 

5. Nedarant poveikio 5 straipsnio 3 daliai ir 

17 straipsnio 2 daliai, pereinamojo 

laikotarpio varikliai ir, jei taikoma, 

mechanizmai, kuriuose įrengti šie 

pereinamojo laikotarpio varikliai, gali būti 

toliau tiekiami rinkai pereinamuoju 

laikotarpiu su sąlyga, kad mechanizmo, 

kuriame įrengtas pereinamojo laikotarpio 

variklis, pagaminimo data yra ankstesnė 

nei 18 mėnesių po pereinamojo laikotarpio 

pradžios, nepažeidžiant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/57/EB1a ir Komisijos reglamento 

(ES) Nr. 1302/20141b. 

 ______________ 

 1a2008 m. birželio 57 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/17/EB dėl geležinkelių sistemos 

sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (OL 

L 191, 2008 7 18, p. 1). 

 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 1302/2014 dėl 

Europos Sąjungos geležinkelių sistemos 

posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai 
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riedmenys“ techninės sąveikos 

specifikacijos (OL L 356, 2014 12 12, p. 

228). 

 

 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dėl NRE kategorijos variklių valstybės 

narės pirminės įrangos gamintojams, kurie 

per metus iš viso pagamina mažiau nei 50 

ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose 

įrengti degimo varikliai, vienetų leidžia 

pratęsti pereinamąjį laikotarpį ir pirmoje 

pastraipoje nurodytą 12 mėnesių laikotarpį 

dar 12 mėnesių. Atliekant šioje pastraipoje 

nurodytus visos metinės gamybos 

skaičiavimus, visi to paties fizinio arba 

juridinio asmens valdomi pirminės įrangos 

gamintojai laikomi vienu pirminės įrangos 

gamintoju. 

Dėl NRE kategorijos variklių valstybės 

narės pirminės įrangos gamintojams, kurie 

per metus iš viso pagamina mažiau nei 100 

ne keliais judančių mechanizmų, kuriuose 

įrengti degimo varikliai, vienetų leidžia 

pratęsti pereinamąjį laikotarpį ir pirmoje 

pastraipoje nurodytą 12 mėnesių laikotarpį 

dar 18 mėnesių. Atliekant šioje pastraipoje 

nurodytus visos metinės gamybos 

skaičiavimus, visi to paties fizinio arba 

juridinio asmens valdomi pirminės įrangos 

gamintojai laikomi vienu pirminės įrangos 

gamintoju. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Mobiliuosiuose kranuose naudojamų 

NRE kategorijos variklių atveju valstybės 

narės leidžia pratęsti pirmoje pastraipoje 

nurodytą pereinamąjį laikotarpį dar 12 

mėnesių. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 7 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 18 mėnesių nuo III priede nustatytos 

variklių pateikimo rinkai datos 5 dalies 

pirmoje pastraipoje nustatytu atveju; 

a) 24 mėnesių nuo III priede nustatytos 

variklių pateikimo rinkai datos 5 dalies 

pirmoje pastraipoje nustatytu atveju; 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 7 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 30 mėnesių nuo III priede nustatytos 

variklių pateikimo rinkai datos 5 dalies 

antroje pastraipoje nustatytu atveju. 

b) 36 mėnesių nuo III priede nustatytos 

variklių pateikimo rinkai datos 5 dalies 

antroje pastraipoje nustatytu atveju. 
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Pakeitimas 41 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo I-5 lentelė. 4 straipsnio 5 dalyje apibrėžtos IWP variklių kategorijos pakategorės 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Kategorija Uždegimo 

tipas 

Greičio 

režimas 

Galios 

intervalas 

(kW) 

Pakategorė Etaloninė galia  

IWP Visi 

Kintamas 

37≤P<75 IWP-v-1 

Didžiausia 

naudingoji galia  

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

Pastovus 

37≤P<75 IWP-c-1 

Vardinė naudingoji 

galia  

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Pakeitimas 

Kategorija 
Uždegimo 

tipas 

Greičio 

režimas  
Variklio 

darbinis tūris 

Galios 

intervalas 

(kW) 

Pakategor

ė 

Etaloninė 

galia 

IWP Visi 

Kintama

s 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
P < 19 IWP-v-1 

Didžiausia 

naudingoji 

galia 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
19 ≤ P <37 IWP-v-2 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
75 ≤ P < 600 IWP-v-4 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

P ≤ 600 IWP-v-5 

1,2 ≤ disp. ≤ 

3.5 
P ≤ 600 IWP-v-6 

3,5 ≤ disp. ≤ 

7.0 
P ≤ 600 IWP-v-7 

Visi P > 600 IWP-v-8 

Pastovus 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
P < 19 IWP-c-1 Vardinė 

naudingoji 

galia 
Varikl. darb. 19 ≤ P <37 IWP-c-2 
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tūris < 0,9 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
75 ≤ P < 600 IWP-c-4 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

P ≤ 600 IWP-c-5 

1,2 ≤ disp. ≤ 

3.5 
P ≤ 600 IWP-c-6 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

7,0 

P ≤ 600 IWP-c-7 

Visi P > 600 IWP-c-8 
 

 

 

Pakeitimas 42 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo I-6 lentelė. 4 straipsnio 6 dalyje apibrėžtos IWA variklių kategorijos pakategorės 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Kategorija Uždegi Greičio Galios Pakategor Etaloninė galia 
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mo 

tipas  

režimas intervalas 

(kW) 

ė 

IWA Visi 

Kintamas 
560≤P<1000 IWA-v-1 

Didžiausia naudingoji galia 
P≥1000 IWA-v-2 

Pastovus 
560≤P<1000 IWA-c-1 

Vardinė naudingoji galia 
P≥1000 IWA-c-2 

 

Pakeitimas 

Kategorija 

 

Uždegim

o tipas 

Greičio 

režimas  
Variklio 

darbinis tūris 

Galios 

intervalas 

(kW) 

Pakategor

ė 

Etaloninė 

galia 

IWA Visi Kintamas 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
P < 19 IWA-v-1 

Didžiausia 

naudingoji 

galia 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
19 ≤ P <37 IWA-v-2 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

P ≤ 600 IWA-v-5 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris < 
P ≤ 600 IWA-v-6 
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3,5 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

7,0 

P ≤ 600 IWA-v-7 

Visi P > 600 IWA-v-8 

Pastovus 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
P < 19 IWA-c-1 

Vardinė 

naudingoji 

galia 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
19 ≤ P <37 IWA-c-2 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

P ≤ 600 IWA-c-5 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

3,5 

P ≤ 600 IWA-c-6 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

7,0 

P ≤ 600 IWA-c-7 

Visi P > 600 IWA-c-8 
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Pakeitimas 43 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo II-5 lentelė. 4 straipsnio 5 dalyje apibrėžtos IWP variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Išmetamųjų 

teršalų 

ribojimo 

etapas 

Variklio 

pakategorė 
Galios 

intervalas 

Variklio 

uždegimo 

tipas 

CO HC NOx KD 

masė 
DS A 

  kW  g 

vien

ai 

kWh 

g vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 
Skaičius 

vienai 

kWh 

 

V etapas 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<75 Visi 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 – 6,00 

V etapas 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<130 Visi 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 – 6,00 

V etapas 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<300 Visi 3,50 1,00 2,10 0,11 – 6,00 

V etapas 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<100

0 
Visi 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

V etapas 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1000 Visi 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 



 

PE557.123v02-00 80/88 RR\1074318LT.doc 

LT 

Pakeitimas  

Išmetam

ųjų 

teršalų 

ribojimo 

etapas 

Variklio 

pakategorė 
Variklio 

darbinis tūris 

Naudingosios 

galios 

intervalas 

Variklio 

uždegimo 

tipas 

CO HC NOx KD masė A 

     (L/cyl) kW   

g 

vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 

g 

vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 
  

V etapas 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
P < 19 Visi 6,6(1) (HC+NOx≤7,5) 0,4 6 

V etapas 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
19 ≤ P <37 Visi 5,5 (HC+NOx≤4,7)(2) 0,3(2) 6 

V etapas 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
Varikl. darb. 

tūris < 0,9 
37 ≤ P < 75 Visi 5,0 (HC+NOx≤4,7)(2) 0,3(2) 6 

V etapas 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
Varikl. darb. 

tūris < 0,9 

75 ≤ P < 

600 
Visi 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,14 6 

V etapas 
IWP-v-5 

IWP-c-5 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

1,2 

P ≤ 600 Visi 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,12 6 

V etapas 
IWP-v-6 

IWP-c-6 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris < 

3,5 

P ≤ 600 Visi 5,0 (HC+NOx≤5,6) 0,10 6 

V etapas 
IWP-v-7 

IWP-c-7 
3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris < 
P ≤ 600 Visi 5,0 (HC+NOx≤5,8)  0,10 6 
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7,0 

V etapas 
IWP-v-8 

IWP-c-8 
Visi P > 600 Visi 5,0 0,19 1,8 0,045 6 

_____________   

1) 8,0 g vienai kWh, kai ≤ 8 kw. 

  2) Pasirinktinai šios kategorijos gali būti patvirtintos NOx +HC lygmens 5,8 g. vienai kWh ir 0,2 g. vienai kWh. 
 

 

Pagrindimas 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 

temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 

 

Pakeitimas 44 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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II priedo II-6 lentelė. 4 straipsnio 6 dalyje apibrėžtos IWA variklių kategorijos V etapo išmetamųjų teršalų ribinės vertės. 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Išmetamų

jų teršalų 

ribojimo 

etapas 

Variklio 

pakategorė 

Galios 

intervalas 

Variklio 

uždegimo 

tipas 

CO HC NOx KD 

masė 

DS A 

  kW  g vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 

Skaičius 

vienai 

kWh 

 

V etapas 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<1000 Visi 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

V etapas 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 Visi 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Pakeitimas  

Išmetamųjų 

teršalų 

ribojimo 

etapas 

Variklio 

pakategorė 

Variklio 

darbinis 

tūris 

Naudingosios 
galios 

intervalas 

Variklio 

uždegimo 

tipas 

CO HC NOx 
KD 

masė 
A 

     (L/cyl) kW   
g vienai 

kWh 

g 

vienai 

kWh 

g vienai 

kWh 

g 

vienai 

kWh 

  

V etapas 
IWA-v-1 

IWA-c-1 

Varikl. 

darb. tūris 

< 0,9 

P < 19 Visi 6,6(1) (HC+NOx≤7,5) 0,4 6 
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V etapas 
IWA-v-2 

IWA-c-2 

Varikl. 

darb. tūris 

< 0,9 

19 ≤ P <37 Visi 5,5 (HC+NOx≤4,7)(2) 0,3(2) 6 

V etapas 
IWA-v-3 

IWA-c-3 

Varikl. 

darb. tūris 

< 0,9 

37 ≤ P < 75 Visi 5,0 (HC+NOx≤4,7)(2) 0,3(2) 6 

V etapas 
IWA-v-4 

IWA-c-4 

Varikl. 

darb. tūris 

< 0,9 

75 ≤ P < 600 Visi 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,14 6 

V etapas 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0,9 ≤ varikl. 

darb. tūris 

< 1,2 

P ≤ 600 Visi 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,12 6 

V etapas 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1,2 ≤ varikl. 

darb. tūris 

< 3,5 

P ≤ 600 Visi 5,0 (HC+NOx≤5,6) 0,10 6 

V etapas 
IWA-v-7 

IWA-c-7 

3,5 ≤ varikl. 

darb. tūris 

< 7,0 

P ≤ 600 Visi 5,0 (HC+NOx≤5,8)  0,10 6 

V etapas 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
Visi P > 600 Visi 5,0 0,19 1,8 0,045 6 

______________ 

1) 8,0 g vienai kWh, kai ≤ 8 kw. 

2) Pasirinktinai šios kategorijos gali būti patvirtintos kWh NOx +HC lygmens 5,8 g. vienai ir 0,2 g. vienai kWh. 
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Pagrindimas 

Įrengtiems pagalbiniams varikliams taikomi tokie pat technologiniai įrengimo apribojimai, kaip ir varomiesiems varikliams. Dėl šios priežasties 

variklių gamintojai naudoja iš esmės tokius pat variklius, kaip varomieji varikliai, naudojami pagalbiniams tikslams, ir todėl taikytinos tokios 

pačios išmetamųjų teršalų ribinės vertės. Tai pripažįstama JAV reglamente Nr. 40CFR1042, pagal kurį varomiesiems ir antriniams varikliams 

taikytinos tokios pačios išmetamųjų teršalų ribinės vertės. 
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PROCEDŪRA 

Pavadinimas Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų 

teršalų ribinės vertės ir tipo patvirtinimas 
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