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7.11.2018 A8-0354/79 

Pakeitimas 79 

Christofer Fjellner 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nuo 2030 m. sausio 1 d. – bent 

30 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 

straipsnį). 

b) nuo 2030 m. sausio 1 d. – 35 proc. 

(vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Pakeitimas 80 

Christofer Fjellner 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos k punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

k) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė – sunkioji transporto priemonė, 

kuri nėra netarši sunkioji transporto 

priemonė, bet kurios savitasis išmetamo 

CO2 kiekis mažesnis nei 350 g CO2/km, 

kaip nustatyta pagal I priedo 2.1 punktą; 

k) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė – sunkioji transporto priemonė, 

kuri nėra netarši sunkioji transporto 

priemonė, bet kurios savitasis išmetamo 

CO2 kiekis mažesnis kaip 35 proc. 

kiekvieno transporto priemonių pogrupio 

atskaitos vertės, nustatytos remiantis 

2019 m. baziniu lygiu; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Pakeitimas 81 

Christofer Fjellner 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė skaičiuojama taip – iki 2 

transporto priemonių, kaip jos savitojo 

išmetamo CO2 kiekio ir 350 g CO2/km 

išmetamo kiekio ribos funkcija. 

b) mažataršė sunkioji transporto 

priemonė skaičiuojama taip – iki 2 

transporto priemonių, kaip jos savitojo 

išmetamo CO2 kiekio ir išmetamo kiekio 

ribos, ne didesnės kaip 35 proc. kiekvieno 

transporto priemonių pogrupio atskaitos 

vertės, nustatytos remiantis 2019 m. 

baziniu lygiu, funkcija. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Pakeitimas 82 

Christofer Fjellner 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gamintojo vidutinis savitasis 

išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir 

mažataršių transporto priemonių 

koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 

3 proc. Tam koeficientui pasikeitus dėl 2 

straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų 

transporto priemonių, gamintojo vidutinis 

savitasis išmetamų teršalų kiekis 

sumažinamas ne daugiau kaip 1,5 proc. 

3. Gamintojo vidutinis savitasis 

išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir 

mažataršių transporto priemonių 

koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 

3 proc. Tam koeficientui pasikeitus dėl 2 

straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų 

transporto priemonių, gamintojo vidutinis 

savitasis išmetamų teršalų kiekis nuo 

2030 m. sumažinamas ne daugiau kaip 

5 proc. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Pakeitimas 83 

Christofer Fjellner 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos n a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 na)  CO2 koregavimo koeficientas – 

koregavimo koeficientas, atitinkantis 

degalinėse parduodamų iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų 

degalų dalį; jis turi būti tvirtinamas 

Europos Sąjungos lygmeniu; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Pakeitimas 84 

Christofer Fjellner 

PPE frakcijos vardu 

John Procter 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 2020 m. ir vėliau kiekvienais 

kalendoriniais metais Komisija tvirtina 10 

straipsnio 1 dalyje nurodytus įgyvendinimo 

aktus, kuriais nustato kiekvieno gamintojo 

ankstesnių kalendorinių metų vidutinį 

savitąjį išmetamo CO2 kiekį g/tkm, 

atsižvelgdama į: 

1. 2020 m. ir vėliau kiekvienais 

kalendoriniais metais Komisija tvirtina 10 

straipsnio 1 dalyje nurodytus 

įgyvendinimo aktus, kuriais nustato 

kiekvieno gamintojo ankstesnių 

kalendorinių metų vidutinį savitąjį 

išmetamo CO2 kiekį g/tkm, 

atsižvelgdama į: 

a) pagal Reglamentą (ES) .../2018 

[STP stebėsena ir duomenų teikimas] 

pateiktus duomenis apie atitinkamais 

metais užregistruotas gamintojo naujas 

sunkiąsias transporto priemones, išskyrus 

specialiąsias transporto priemones; 

a) pagal Reglamentą (ES) .../2018 

[STP stebėsena ir duomenų teikimas] 

pateiktus duomenis apie atitinkamais 

metais užregistruotas gamintojo naujas 

sunkiąsias transporto priemones, 

išskyrus specialiąsias transporto 

priemones, nebent tokios transporto 

priemonės yra mažataršės arba 

netaršios; 

b) netaršių ir mažataršių transporto 

priemonių koeficientą, nustatytą pagal 5 

straipsnį.  

b) netaršių ir mažataršių transporto 

priemonių koeficientą, nustatytą pagal 5 

straipsnį; 

 ba) pagal I priedo 2.1a punktą 

nustatyto CO2 korekcinio koeficiento 

taikymą. 

Or. en 

 

 


