
 

AM\1168506LT.docx  PE624.217v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.11.2018 A8-0354/85 

Pakeitimas 85 

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 priedo 2.1 a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2.1a Degalais iš atsinaujinančiųjų 

išteklių varomos sunkiosios transporto 

priemonės savitojo išmetamo CO2 kiekio 

apskaičiavimas 

 Naujos sunkiosios transporto priemonės 

v, priskiriamos prie pogrupio sg, savitasis 

išmetamų teršalų kiekis g/km (CO2v) 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

 

Čia 

 Σ – visų 2 lentelėje išvardytų paskirčių mp 

verčių suma; 

 sg pogrupis – pogrupis, prie kurio pagal 

šio priedo 1 skirsnį priskirta nauja 

sunkioji transporto priemonė v; 

 Wsg,mp – svorinis daugiklis, nurodytas 2 

lentelėje; 

 CO2v,mp – naujos sunkiosios transporto 

priemonės v išmetamo CO2 kiekis g/km, 

nustatytas pagal paskirtį mp ir nurodomas 

pagal Reglamentą (ES) Nr. …/2018 [STP 

stebėsena ir duomenų teikimas]. 

 CCF – CO2 korekcinis koeficientas, 

nustatytas 3 straipsnio o punkte. 
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Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Pakeitimas 86 

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 

8 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nustačius gamintojo teršalų 

išmetimo normos perviršį konkrečiais 

metais nuo 2025 m., Komisija skiria 

mokestį už teršalų išmetimo normos 

perviršį, apskaičiuotą pagal formulę: 

1. Nustačius gamintojo teršalų 

išmetimo normos perviršį konkrečiais 

metais po 2025 m., Komisija skiria 

atitinkamai gamintojui arba bendro fondo 

valdytojui mokestį už teršalų išmetimo 

normos perviršį, apskaičiuotą pagal 

formulę: 

(mokestis už teršalų išmetimo normos 

perviršį) = (teršalų išmetimo normos 

perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm). 

(mokestis už teršalų išmetimo normos 

perviršį) = (teršalų išmetimo normos 

perviršis x 1000 €/g CO2/tkm). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Pakeitimas 87 

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 

11 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Todėl Komisija užtikrina, kad, 

priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai 

arba nacionalinės institucijos turėtų 

patikimus neasmeninius duomenis apie 

tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos 

energijos kiekį. 

2. Todėl Komisija užtikrina, kad, 

priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai 

arba nacionalinės institucijos viešai skelbtų 

patikimus neasmeninius duomenis apie 

tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių 

išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos 

energijos kiekį, grindžiamą esamų 

duomenų rinkimo sistemų, apimančių 

skirtingas naudojimo paskirtis, 

standartizavimu. Komisija įvertina 

realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo 

CO2 kiekio bandymų įvykdomumą 

naudojantis nešiojamosiomis išmetamųjų 

teršalų matavimo sistemomis. 

Or. en 
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Pakeitimas 88 

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 

13 straipsnio 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

ataskaitą dėl šio reglamento 

veiksmingumo, dėl nustatytinos 2030 m. 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 

straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų 

transporto priemonių, įskaitant priekabas, 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. 

Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar 

veiksmingos priemonės, visų pirma 

taikomos netaršioms ir mažataršėms 

transporto priemonėms, ypač miesto 

autobusams, atsižvelgiant į Direktyvoje 

2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 

kreditų sistema ir ar tikslinga šias 

priemones taikyti 2030 m. ir vėliau, o jei 

tinka – kartu pateikiamas pasiūlymas iš 

dalies pakeisti šį reglamentą. 

Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

ataskaitą dėl šio reglamento 

veiksmingumo, metodikos, naudojamos 

apskaičiuojant išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį vadovaujantis 

principu „ciklas nuo kuro gamybos iki 

panaudojimo“, nustatytinos 2030 m. 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 

straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų 

transporto priemonių, įskaitant priekabas ir 

Europos modulinio vežimo sistemos 

junginius, išmetamo CO2 kiekio mažinimo 

normų. Komisija taip pat teikia pažangos, 

padarytos nustatant reprezentatyvią 

gyvavimo ciklo metu išmetamų teršalų 

kiekio apskaičiavimo metodiką, ataskaitą. 
Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar 

veiksmingos priemonės, visų pirma 

taikomos netaršioms ir mažataršėms 

transporto priemonėms, ypač miesto 

autobusams, įskaitant jų apibrėžtį, kartu 

atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 

nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistema, 

ir ar tikslinga šias priemones taikyti 

2030 m. ir vėliau, ir prireikus kartu 

pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį 

reglamentą. Rengdama tą ataskaitą 
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Komisija turi įvertinti visus svarbius 

parametrus, darančius įtaką alternatyvios 

galios pavarų paklausos didinimui 

rinkoje, ir atsižvelgti į šiuos rodiklius: 

 – baterijų įkrovimo infrastruktūros plėtrą; 

 – transporto priemonių pasiūlos įvairovę 

(baterijas naudojančios elektra varomos 

transporto priemonės (BEV), prie elektros 

tinklo jungiamos transporto priemonės 

(PHEV), kuro elementais varomos 

elektrinės transporto priemonės (FCEV) 

ir t. t.); 

 – vidutines naftos ir kuro kainas; 

 – subsidijų ir nepiniginių paskatų lygį; 

 – viešųjų pirkimų ir t. t. lygį. 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

34 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) 2022 m. Komisija turėtų įvertinti, ar 

veiksmingi šiame reglamente nustatyti 

išmetamo CO2 kiekio standartai, ypač iki 

2030 m. ir vėliau pasiektinas mažinimo 

mastas, būdai, kuriais būtų galima tą normą 

pasiekti, ir ar nustatyti išmetamo CO2 

kiekio mažinimo normas kitų tipų 

sunkiosioms transporto priemonėms, 

tokioms kaip mažesni sunkvežimiai, miesto 

autobusai, tolimojo susisiekimo autobusai 

ir priekabos. Tame vertinime vien tik šio 

reglamento tikslams turėtų būti 

apsvarstytos sunkiosios transporto 

priemonės ir transporto priemonių 

junginiai, kurių svoris ir matmenys viršija 

nacionaliniam transportui galiojančius 

standartus, pavyzdžiui, modulinės 

koncepcijos; 

(34) 2022 m. Komisija turėtų įvertinti, ar 

veiksmingi šiame reglamente nustatyti 

išmetamo CO2 kiekio standartai, ypač iki 

2030 m. ir vėliau pasiektinas mažinimo 

mastas, būdai, kuriais būtų galima tą normą 

pasiekti, ir ar reikia nustatyti išmetamo 

CO2 kiekio mažinimo normas kitų tipų 

sunkiosioms transporto priemonėms, 

tokioms kaip mažesni sunkvežimiai, miesto 

autobusai, tolimojo susisiekimo autobusai 

ir priekabos. Tame vertinime vien tik šio 

reglamento tikslais turėtų būti apsvarstytos 

sunkiosios transporto priemonės ir 

transporto priemonių junginiai, kurių svoris 

ir matmenys viršija nacionaliniam 

transportui galiojančius standartus, 

pavyzdžiui, modulinės koncepcijos, šių 

transporto priemonių ir transporto 

sistemų modelio potencialas mažinant 

išmetamo CO2 kiekį ir galimybė įtraukti 

tas transporto priemones į reglamentą; 

Or. en 

 

 


