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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo 1995 m. vadovaujamasi bendra ES startegija, skirta lengvųjų transporto priemonių 
išmetamam CO2 kiekiui mažinti. Ši strategija grindžiama trimis ramsčiais, t. y. automobilių 
gamintojų įsipareigojimu mažinti išmetamą CO2 kiekį, fiskalinėmis kurą taupančių 
automobilių gamybos skatinimo priemonėmis ir su vartotojų informavimo gerinimu susijusia 
veikla. 1995–2007 m. variklių gamybos srityje pasiekta didelė pažanga skatinant veiksmingą 
kuro vartojimą. Teigiamas poveikis, pasiektas veiksmingiau vartojant kurą, mažėjo dėl 
augančios didesnių automobilių paklausos. Lengvųjų automobilių išmetamas CO2 kiekis 
sudaro apie 12 proc. bendro visoje Europoje išmetamų teršalų kiekio. Europos Sąjungoje
automobiliai sudaro 78 proc. viso transporto, naudojamo žmonėms vežti.

1. Pasiūlymo dėl reglamento tikslai

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento Europos Komisija siekia visuotinai įpareigojančio tikslo, t. y.
užtikrinti, kad iki 2012 m. vieną kilometrą nuvažiavęs automobilis išmestų 130 g CO2. 
Europos Parlamentas pritaria šiam visuotiniam siekiui ir remia bendruosius Komisijos tikslus.
Tačiau, remiantis reglamentu, kurį ketina priimti Taryba ir Parlamentas, turėtų būti siekiama 
tikslo tvariai mažinti taršą ir užtikrinti, kad šis tikslas nedarytų neigaimo poveikio 
konkurencijai, kad jis būtų socialiniu požiūriu priimtinas ir kad būtų atsižvelgta į didžiulę 
Europos automobilių gamintojų įvairovę bei į jų padėtį tarptautinėje konkurencinėje erdvėje.

2. Alternatyvos ir kreivės kilimas

Teisingas taršos mažinimo tikslų paskirstymas mažiems ir dideliems automobiliams – ypač 
ginčytinas klausimas. Vystant naujas technologijas labai svarbų vaidmenį atlieka dideli
automobiliai, kurių gamintojams Europoje priklauso 80 proc. pasaulinės rinkos. Svarbu 
derinti ribinės vertės kreivę atsižvelgiant į automobilio masę. Tinkamiausias skaičiavimų
pagrindas – išmetamo siekis vidutiniškai mažinti gamintojo naujų automobilių išmetamą CO2
kiekį atsižvelgiant į vidutinę automobilio masę. Priežastis, dėl kurios masyvesnių automobilių 
indėlis gerokai didesnis už mažų automobilių – ribinės vertės kreivės kilimas.
Šioje nuomonėje pritariama Komisijos siūlymui 60 proc. kelti ribinės vertės kreivę. Tikslas 
mažinti didelių automobilių išmetamo CO2 kiekį kur kas ambicingesnis negu mažiems 
automobiliams keliamas analogiškas tikslas. Kreivės kilimas 60 proc. reikštų, kad didėjant 
svoriui nedidėtų išmetamas CO2 kiekis nedidėtų, t. y. būtų mažesnis negu vidutinis. 
Transporto priemonės svoris (masė) yra tinkamas kriterijus, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi
siekiant aiškaus tikslo mažinti išmetamą CO2 kiekį. Jeigu būtų remiamasi transporto 
priemonės masės kriterijumi, konkurencijos iškraipymai būtų ne tokie dideli, kaip remiantis 
kitais kriterijais. Japonijoje ir Kinijoje svoris jau naudojamas kaip išmetamą CO2 kiekį 
reglamentuojančių teisės aktų pagrindas. Stebėti pokyčius lengva, kadangi prieinami visi 
duomenys. Kadangi transporto priemonių gamintojai vysto platformų koncepcijas, padangų 
sąlyčio su žeme kriterijus netinka. Taikant padangų sąlyčio su žeme kriterijų visos transporto 
priemonės būtų priskirtos vienai platformai ir joms visoms būtų keliamas vienodas tikslas 
mažinti CO2 kiekį nepaisant jų specifikacijų ir bendro svorio. Be to, nusprendus vadovautis 
šiuo kriterijumi labai nepalankioje padėtyje atsidurtų mažos, nedidelį CO2 kiekį išmetančios, 
miestuose naudojamos transporto priemonės.

3. Papildomos priemonės, taikomos vadovaujantis integruotu principu
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Pagal ribinę 120 g CO2/km vertę, nustatytą remiantis integruotu principu, numatoma mažinti 
išmetamą CO2 kiekį 10 g/km taikant papildomas priemones, pvz., naudojant padangas, kurių 
pasipriešinimas riedant mažesnis, mažinant pasipriešinimą riedant, taikant padangų slėgio 
stebėjimo sistemas, veiksmingas oro kondicionavimo sistemas ir pavarų perjungimo 
indikatorius. Visa tai padėtų sumažinti išmetamą CO2 kiekį apie 5 g/km. Be to, naudojant 
biokurą išmetamas CO2 kiekis būtų sumažintas dar 5 g/km. Siekiant įgyvendinti naujas 
technologijas ir energijos požiūriu veiksmingas priemones, verta svarstyti galimybę pripažinti 
ekologines naujoves priemonėmis išmetamam anglies junginių kiekiui mažinti. Kadangi ne
visos ekologinės naujovės gali būti išbandytos, be to, neparanku ir laiko požiūriu 
neveiksminga keisti esamas tarptautiniu lygmeniu suderintas procedūras, šioje nuomonėje, 
vadovaujantis 6 straipsnio ir II priedo nuostatomis, siūloma pradėti taikyti papildomą 
procedūrą. Be bandymų procedūros ekologinėmis naujovėmis gali būti laikoma automobilių 
techninės priemonės, priežiūros procedūros, vairuotojų rengimas, navigavimo infrastruktūra, 
energiją taupiai naudojantys žibintai, veiksmingesnis saulės technologijų naudojimas 
automobiliuose, taip pat panaudotos energijos šilumos naudojimas. Tikslas – skatinti visas 
priemones, kurias taikant būtų pagerintas aplinkosaugos veiksmingumas.

4. Įvadinis etapas

Kadangi naujų modelių ir platformų kūrimas trunka mažiausiai 5–8 metus, 120 g CO2/km 
tikslas turėtų būti pasiektas ne konkrečią dieną, o pereinamuoju kelerių metų laikotarpiu.
Todėl automobilių gamintojams siūloma užtikrinti, kad 2012 m. ketvirtadalis, 2013 m. – pusė, 
2014 m. – trys ketvirtadaliai, o 2015 m. – visi jų nauji automobiliai pasiektų 120 g CO2/km 
tikslą, įskaitant papildomas priemones. Šis lankstesnis požiūris būtinas siekiant gamintojams 
užtikrinti veiksmų laisvę, kuri jiems reikalinga vystymo procesui palaikyti ir alternatyviems 
sprendimams išbandyti.

5. Baudos

Komisija siūlo baudas nuo 100 iki 475 EUR už toną CO2. Tai kur kas didesnės sumos negu 
bet kokios pramonės ir energetikos sektoriuose galimos prekybos CO2 liudijimais kainos.
Baudomis turėtų būti siekiama ne silpninti pramonės pajėgumus, kurie reikalingi priimant
novatoriškus sprendimos, o skatinti įgyvendinti atitinkamas priemones ir prireikus finansuoti 
vienų priemonių keitimą kitomis, t. y. tokiomis, kurias taikant būtų pasiektas norimas tikslas 
sumažinti išmetamą anglies junginių kiekį. Šioje nuomonėje siūloma taikyti baudas nuo 10 iki 
40 EUR už naujų registruotų automobilių išmetamą CO2 gramą (atitinkamai iki 200 EUR už 
toną CO2). Pabrėžtina, kad informuojant vartotojus ir skatinant gamintojų konkurenciją
daromas pernelyg didelis spaudimas, kad gamintojams pavyktų laikytis visų nustatytų ribinių 
verčių.

6. Išimtys

Komisijos pasiūlyme numatoma išimčių, kurios turi būti atidžiai išnagrinėtos. Šioje 
nuomonėje siūloma mažinti Komisijos pateiktą ribą, pagal kurią per metus ES turėtų būti 
parduota mažiau negu 10 000 naujų automobilių, t. y. siūloma parduoti iki 5 000 automobilių
per metus ir įvesti papildomą ne ilgesnę kaip 5 metų procedūrą gamintojams, kuriems sunku 
siekti taršos mažinimo tikslų ir kurie atsakingi ne daugiau kaip už 1 proc. naujų registruotų 
automobilių ES.
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7. Ilgalaikiai tikslai

Parlamentas ir Taryba, remdamiesi tyrimu ir Komisijos pasiūlymu, turėtų iki 2010 m. 
patvirtinti ilgalaikius tikslus. Tuo metu bus galima gauti naujų technologijų, įskaitant 
alternatyvaus modelio variklius, pvz., baterijomis varomus automobilius, apžvalgą. Nustatant 
ilgalaikius tikslus reikia atsižvelgti ir į tai, kad šiuo metu vystomų naujo modelio variklių ir 
hibridinių variklių sistemų gyvavimo laikas sąlyginai trumpas, kadangi praėjus 10 metų po jų 
pateikimo į rinką gali būti prieinamos kitos kartos CO2 neišmetančių variklių sistemos. Todėl 
formuojant politiką turi būti palikta galimybių pereiti prie naujų technologijų. Įgyvendinant 
šiame reglamente nustatytą 120 g CO2/km ribinę vertę vidutiniškai visose transporto 
priemonėse reiškia, kad vidutinis benzinu varomos transporto priemonės suvartojamo kuro 
kiekis turės būti sumažintas iki maždaug 5 litrų, o varomos dyzelinu – iki 4,5 litrų 100 km. 
Palyginti su dabartiniais rodikliais, tai labai ambicingi tikslai.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Be kita ko šie įsipareigojimai reiškia, 
kad visos valstybės narės turės žymiai 
sumažinti lengvųjų automobilių išmetamų 
teršalų kiekį. Kad išmetamų teršalų kiekis 
būtų pakankamai sumažintas, valstybės 
narės ir Bendrija turėtų įgyvendinti 
strategijas ir priemones visuose Bendrijos 
ekonomikos sektoriuose, o ne tik 
pramonės ir energetikos sektoriuose.
Pagal išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį kelių transportas 
Europos Sąjungoje yra antras didžiausias 
sektorius, kuriame išmetamų teršalų kiekis 
toliau didėja. Jei kelių transporto poveikis 
klimato kaitai stiprės ir toliau, šis sektorius 
gerokai pakenks taršos mažinimo 
rezultatams, pasiektiems kovojant su 
klimato kaita kituose sektoriuose.

(4) Be kita ko šie įsipareigojimai reiškia, 
kad būtina žymiai sumažinti lengvųjų 
automobilių išmetamų teršalų kiekį. Norint 
pasiekti šį tikslą, būtinos taršos mažinimo 
taisyklės, kurios būtų taikomos naujų 
automobilių gamintojams ir 
importuotojams. Tik taikant nuostatas 
visos Bendrijos mastu galima užtikrinti, 
kad naujiems automobiliams visose ES 
valstybėse narėse sudaromos vienodos 
sąlygos. Norint pasiekti bendrą valstybių 
narių ir Bendrijos tikslą sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį, būtina imtis 
priemonių ne tik pramonės ir energetikos, 
bet ir susisiekimo bei namų ūkio srityse.
Šis pasiūlymas taikomas Europos 
lengvųjų automobilių sektoriui. Pagal 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį kelių transportas Europos Sąjungoje 
yra antras didžiausias sektorius, kuriame 
išmetamų teršalų kiekis toliau didėja. Jei 
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kelių transporto priemonių išmetamas CO2
kiekis didės ir toliau, šis sektorius gerokai 
pakenks taršos mažinimo rezultatams, 
pasiektiems kovojant su klimato kaita 
kituose sektoriuose.

Pagrindimas

Vadovaujantis šiuo pasiūlymu, taršą turi mažinti ne valstybės narės, o lengvųjų automobilių 
gamintojai ir (arba) importuotojai. Kyla pavojus, kad didės ne klimatui daromas poveikis, o
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ypač CO2, kiekis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Bendrijoje lengviesiems automobiliams 
taikomas normas būtina priimti siekiant 
užkirsti kelią vidaus rinkos suskaidymui 
dėl valstybių narių lygmeniu priimamų 
skirtingų priemonių. Bendrijos iškelti 
tikslai gamintojams suteikia pakankamo 
pagrindo planuoti būsimą veiklą ir 
lanksčiau taikyti priemones, kad būtų 
laikomasi išmetamo CO2 dujų kiekio 
sumažinimo reikalavimų (toks pagrindas 
kažin ar būtų sukurtas, jeigu kiekviena 
valstybė narės iškeltų nacionalinius 
tikslus). Nustatant teršalų išmetimo normas 
privaloma atsižvelgti į poveikį rinkoms, 
gamintojų sugebėjimą konkuruoti, 
tiesiogines ir netiesiogines verslui 
nustatomas sąnaudas ir naudą, kuri 
gaunama skatinant naujovių kūrimą ir 
mažinant suvartojamos energijos kiekį.

(5) Bendrijoje lengviesiems automobiliams 
taikomas normas būtina priimti siekiant 
užkirsti kelią vidaus rinkos suskaidymui 
dėl valstybių narių lygmeniu priimamų 
skirtingų priemonių. Bendrijos iškelti 
tikslai gamintojams suteikia pakankamo 
pagrindo planuoti būsimą veiklą ir 
lanksčiau taikyti priemones, kad būtų 
laikomasi išmetamo CO2 dujų kiekio 
sumažinimo reikalavimų ir padeda išvengti 
valstybių narių konkurencijos iškraipymų, 
kuriuos lemia skirtingi nacionaliniai 
taršos mažinimo tikslai. Šie konkurencijos 
iškraipymai visapusiškai prieštarautų 
siekiui sukurti bendrą vidaus rinką.
Nustatant teršalų išmetimo normas 
privaloma atsižvelgti į poveikį rinkoms, 
gamintojų sugebėjimą konkuruoti, 
tiesiogines ir netiesiogines verslui 
nustatomas sąnaudas ir naudą, kuri 
gaunama skatinant naujovių kūrimą ir 
mažinant suvartojamos energijos kiekį.

Pagrindimas

Tik taikant EB sutarties 95 straipsnio nuostatomis grindžiamą visai Europai bendrą taisyklę
būtų išvengta konkurencijos iškraipymų, užkirstas kelias vienašaliams veiksmams ir 
nestandartinėms procedūroms.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ES automobilių parkas sparčiai 
sensta. Didelę ES automobilių parko dalį 
sudaro senesnės negu 10 metų amžiaus 
transporto priemonės ir tai trukdo 
įgyvendinti bet kokius naujus reglamentus 
dėl išmetamo CO2 kiekio. Todėl ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama siekiui 
atnaujinti šį parką skatinant pirkti naujas 
transporto priemones.

Pagrindimas

Kad reglamentas būtų veiksmingas, labai svarbu skatinti pirkti naujas transporto priemones. 
Jeigu vartotojai ir toliau bus linkę pirkti naudotas transporto priemones, ypač senesnes negu
10 metų, išmetamas CO2 kiekis mažės nežymiai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kad iki 2012 m. būtų pasiektas ES 
120 g CO2/km tikslas, komunikatuose 
pasiūlytas integruotas principas; be to, 
pranešta, jog Komisija pasiūlys teisės aktus 
Bendrijos tikslams pasiekti telkiant 
pastangas privalomai mažinti išmetamo 
CO2 kiekį, jog būtų pasiekta vidutinė 
130 g CO2/km norma, taikoma naujų 
automobilių parkui, tobulinant transporto 
priemonių variklių technologijas. Laikantis 
minėto požiūrio pagal gamintojų 
savanoriškai prisiimtus įsipareigojimus tai 
bus taikoma toms sudedamosioms dalis, į 
kurias atsižvelgiama matuojant lengvųjų 
automobilių išmetamą CO2 kiekį pagal 
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 

(10) Kad iki 2012 m. būtų pasiektas ES 
120 g CO2/km tikslas, komunikatuose 
pasiūlytas integruotas principas; be to, 
pranešta, jog Komisija pasiūlys teisės aktus 
Bendrijos tikslams pasiekti telkiant 
pastangas privalomai mažinti išmetamo 
CO2 kiekį, jog būtų pasiekta vidutinė 
130 g CO2/km norma, taikoma naujų 
automobilių parkui, tobulinant transporto 
priemonių variklių technologijas. Laikantis 
minėto požiūrio pagal gamintojų 
savanoriškai prisiimtus įsipareigojimus tai 
bus taikoma toms sudedamosioms dalis, į 
kurias atsižvelgiama matuojant lengvųjų 
automobilių išmetamą CO2 kiekį pagal 
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 
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dėl variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos 
prieigos1. Jeigu techniniu atžvilgiu reikės, 
išmetamas CO2 kiekis bus sumažintas 10 g. 
arba lygiaverčiu kiekiu taikant kitokias 
technologijos naujoves ir daugiau vartojant 
biodegalų. Be to, lengvųjų automobilių 
išmetamam bendram teršalų kiekiui įtakos 
turi vartotojų elgesys, todėl vartotojams 
turėtų būti teikiama informacija, ar nauji 
lengvieji automobiliai atitinka pagal šį 
reglamentą nustatytas teršalų išmetimo 
normas.

dėl variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos 
prieigos2. Jeigu techniniu atžvilgiu reikės, 
išmetamas CO2 kiekis bus sumažintas 10 g. 
arba lygiaverčiu kiekiu taikant kitokias 
technologijos naujoves ir daugiau vartojant 
biodegalų. Be to, lengvųjų automobilių 
išmetamam bendram teršalų kiekiui įtakos 
turi vartotojų elgesys, todėl vartotojams 
turėtų būti teikiama informacija, ar nauji 
lengvieji automobiliai atitinka pagal šį 
reglamentą nustatytas teršalų išmetimo 
normas. Be to, kadangi netrukus bus 
persvarstoma Direktyva 1999/94/EB dėl 
vartotojų galimybės gauti informaciją 
apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2
dujų kiekį parduodant naujus keleivinius 
automobilius, svarbu parengti aiškesnę 
transporto priemonių klasifikaciją 
atsižvelgiant į tai, ar jie veiksmingai 
vartoja degalus, ir į jų išmetamą CO2
kiekį.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad vartotojams būtų teikiama aiški informacija. Persvarstant Direktyvą 
1999/94/EB svarbu nustatyti aiškią transporto priemonių klasifikaciją (pvz., A, A+, B klasė, 
t. t.).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Teisės aktais, kurių pagrindu bus 
įgyvendinamos naujų automobilių parkui 
taikomos vidutinės normos, turėtų būti 
užtikrinta, kad visiems Europos 

(11) Teisės aktais, kurių pagrindu bus 
įgyvendinamos naujų automobilių parkui 
taikomos vidutinės normos, turėtų būti 
užtikrinta, kad visiems Europos 

                                               
1 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
2 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
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automobilių gamintojams bešališkos 
mažinimo normos yra tvarios ir bešališkos 
konkurencijos bei socialiniu požiūriu, taip 
pat turėtų būti užkirstas kelias automobilių 
gamintojų konkurencijos iškraipymui.
Teisėkūros sistema turėtų būti tinkama 
siekti bendrųjų Kioto protokolo tikslų, 
kuriuos išsikėlė ES, ir ją reikėtų papildyti 
kitomis su eksploatavimu susijusiomis 
priemonėmis, pvz., skirtingi automobilių ir 
energijos mokesčiai.

automobilių gamintojams bešališkos 
mažinimo normos yra tvarios ir bešališkos 
konkurencijos bei socialiniu požiūriu, taip 
pat turėtų būti užkirstas kelias automobilių 
gamintojų konkurencijos iškraipymui.
Teisėkūros sistema turėtų būti tinkama 
siekti bendrųjų Kioto protokolo tikslų, 
kuriuos išsikėlė ES, ir ją reikėtų papildyti 
kitomis su eksploatavimu susijusiomis 
priemonėmis, pvz., skirtingi automobilių ir 
energijos mokesčiai. Mokesčiai už 
lengvuosius automobilius turėtų būti 
siejami su jų sukeliama tarša ir derinami 
ES lygmeniu, kad vidaus rinka nebūtų 
toliau skaidoma dėl skirtingose valstybėse 
narėse galiojančios skirtingos 
apmokestinimo tvarkos.

Pagrindimas

Komisijos sukurta „pateisinamo“ konkurencijos iškraipymo apibrėžtis nebūtina. Siekiant 
išvengti tolesnio vidaus rinkos skaidymosi dėl skirtingų valstybėse narėse taikomų teisės aktų, 
svarbu Europos lygmeniu pasiekti susitarimą dėl mokesčių, kurie būtų taikomi lengviesiems
automobiliams atsižvelgiant į jų sukeliamą taršą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Norint, kad automobiliai visiškai 
neišmestų CO2, būtina labai padidinti 
asignavimus, kurie skiriami pagal 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo 
veiklos programą visiškai neteršiančių 
automobilių technologijoms vystyti.

Pagrindimas

Norint, kad visiškai neteršiantis automobilis taptų realybe, svarbu daugiau investuoti į 
mokslinius tyrimus.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant automobilių rinkoje išlaikyti 
įvairovę ir galimybę toje rinkoje tenkinti
įvairius vartotojų poreikius, lengviesiems 
automobiliams taikomos CO2 normos 
turėtų būti nustatomos kaip tiesinė 
priklausomybė nuo automobilių „naudos“.
Tinkamiausias parametras „naudai“ 
apibrėžti yra masė – tarp masės ir dabar 
išmetamo teršalų kiekio yra pakankamai 
aiškus santykis, todėl atsižvelgiant į masę 
suskaičiuotos normos būtų realesnės ir 
konkurencijos požiūriu bešališkos, be to, 
duomenų apie masę jau yra. Tačiau turėtų 
būti renkami duomenys apie alternatyvų
„naudos“ parametrą – transporto 
priemonės ratų apibrėžtą jos plotą 
(tarpuvėžio pločio ir atstumo tarp ašių 
sandauga), kad „naudos“ principu 
atliekamas ilgalaikis įvertinimas būtų 
paprastesnis. Nustatant normas reikėtų 
atsižvelgti į numatomus naujų 
automobilių masės pokyčius iki 2012 m. ir 
vengti ydingų paskatų didinti transporto 
priemonių masę siekiant palankesnių 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų.
Todėl nustatant 2012 m. normas reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad gaminamų ir ES 
rinkoje parduodamų transporto 
priemonių savoji masė gali būti didinama.
Normų diferenciacija turėtų paskatinti 
mažinti visų kategorijų automobilių 
išmetamų teršalų kiekį, pripažįstant, kad 
sunkesnių automobilių išmetamų teršalų 
kiekis gali būti mažinamas daugiau.

(12) Siekiant automobilių rinkoje išlaikyti 
įvairovę ir galimybę toje rinkoje tenkinti 
įvairius vartotojų poreikius, lengviesiems 
automobiliams taikomos CO2 normos 
turėtų būti nustatomos kaip tiesinė 
priklausomybė nuo automobilių „naudos“.
Tinkamas parametras „naudai“ apibrėžti 
yra masė, kadangi tarp masės ir dabar 
išmetamo teršalų kiekio yra pakankamai 
aiškus santykis, todėl atsižvelgiant į masę 
suskaičiuotos normos būtų realesnės ir 
konkurencijos požiūriu bešališkos, be to, 
duomenų apie masę jau yra. Turėtų būti 
renkami duomenys apie alternatyvius 
„naudos“ parametrus – transporto 
priemonės ratų apibrėžtą jos plotą 
(tarpuvėžio pločio ir atstumo tarp ašių 
sandauga), kad „naudos“ principu 
atliekamas ilgalaikis įvertinimas būtų 
paprastesnis. Komisija iki 2014 m. turėtų 
įvertinti, ar duomenys prieinami, ir 
prireikus patvirtinti naudos parametrą.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Šiuo reglamentu siekiama automobilių 
pramonei pasiūlyti paskatų investuoti į 
naujas technologijas. Reglamentu 
efektyviai skatinamos poveikį aplinkai 
mažinančios naujovės ir jame
atsižvelgiama į būsimas technologijos 
naujoves. Dėl tų priežasčių yra didinamas
Europos pramonės konkurencingumas ir 
sukuriama daugiau aukštos kokybės darbo 
vietų.

(13) Šiuo reglamentu siekiama automobilių 
pramonei pasiūlyti paskatų investuoti į 
naujas technologijas. Todėl reglamentas 
turi būti suformuluotas taip, kad būtų 
galima išnaudoti ir įvertinti ekologines 
naujoves, kurias taikant mažinamas
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
taigi tuo pačiu būtų pakankamai
atsižvelgiama į Europos automobilių 
gamintojų bei jų tiekėjų vadovaujamąją 
padėtį rinkoje, taip pat į būsimas 
technologines naujoves. Taip tvariai 
skatinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir Europos Sąjungoje 
užtikrinamos aukštos kokybės darbo 
vietos.

Pagrindimas

Šiame reglamento projekte ekologinės naujovės, kurios gali būti svarstomos koncesijai, 
apribotos iki tokių, kurios geriausiai pademonstruojamos taikant bandymų patikrinimo 
procedūrą. Vien apriboti išmetalų kiekį iki 5 g CO2/km arba, jeigu įskaitomas biokuras, iki 
10 g CO2/km taikant visas papildomas priemones nepakanka. Tai kur kas mažiau negu būtų 
įmanoma techniškai ir ekonomiškai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Mažinant lengvųjų transporto 
priemonių išmetamą CO2 kiekį pagal 
integruotą principą, ekologinės naujovės
turėtų būti apibrėžtos ir užtikrintos 
remiantis kiekybiškai vertinamais 
standartais. Esama Europos tipo 
patvirtinimo sistema neaprėpia visų 
techninių galimybių padėčiai gerinti. 
Todėl būtina nustatyti metodą, pagal kurį 
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būtų vertinamas CO2 kiekio mažinimo 
taikant technologines priemones 
potencialas. Dėmesys turėtų būti 
skiriamas toms technologijoms, kurios 
visiškai ar nepakankamai atspindimos 
priemonėse, numatytose pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir pagal jo
įgyvendinimo nuostatas. Ekologinių
naujovių tipo patvirtinimas turi būti 
užtikrinamas kaip priemonė teikti 
gamintojams papildomas paskatas, t. y. 
parodyti, kokią naudą jie gautų, jeigu 
pasiektų nustatytą tikslą sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį. Be to, Komisija, 
nepaisydama to, kad naujos technologijos 
gali brangiai atsieiti automobilių 
pramonei, turėtų jas skatinti taikydama 
specialių kreditų sistemą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
pramonės nuspėjamumą ir atsižvelgti į 
technologijų raidą ateityje, turėtų būti 
nustatyti ilgalaikiai naujų keleivinių 
transporto priemonių išmetamo CO2
kiekio mažinimo tikslai atsižvelgiant į 
Komisijos poveikio vertinimą. Remiantis 
šiais tikslais, 2020 m. turėtų būti pasiektas 
95 g CO2/km rodiklis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) Į šį reglamentą įtrauktos specifinės 
nuostatos, pagal kurias siekiama toliau 
skatinti naudoti ES rinkoje akternatyvųjį
kurą, mažai teršiančias ir visiškai 
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neteršiančias transporto priemones.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) Siekiant aplinkosaugos tikslų ir 
kovojant su klimato kaita ypač svarbu
užtikrinti tolesnį ES automobilių 
pramonės konkurencingumą pasaulyje. 
Todėl svarbu tvirtinti priemones, kurios
būtų veiksmingos, ypač viso ES 
automobilių sektoriaus sąnaudų požiūriu, 
ir kurias taikant būtų nemažėtų šio 
sektoriaus konkurencingumas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad šiuo 
reglamentu nustatytos normos yra 
vykdomos, būtinas patikimai veikiantis 
įgyvendinimo mechanizmas.

(19) Siekiant užtikrinti, kad šiuo 
reglamentu nustatytos normos yra 
vykdomos, būtina Sutarties nuostatas 
atitinkanti baudų sistema.

Pagrindimas

Nustatant baudas būtina įvertinti visas aplinkybes ir ypač atsižvelgti į EB sutarties 
95 straipsnio taikymo sritį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Direktyvoje 2007/46/EB numatoma, 
kad gamintojai privalo išduoti atitikties 
liudijimus, kuriuos turi turėti kiekvienas 

(21) Direktyvoje 2007/46/EB numatoma, 
kad gamintojai privalo išduoti atitikties 
liudijimus, kuriuos turi turėti kiekvienas 



PE404.748v02-00 14/36 AD\739973LT.doc

LT

naujas lengvasis automobilis, o valstybės 
narės gali leisti naują lengvąjį automobilį 
registruoti ir naudoti tik tada, kai jis turi 
galiojantį atitikties liudijimą. Valstybėse 
narėse renkami duomenys turėtų atitikti 
atitikties liudijimą, kurį lengvajam 
automobiliui išdavė gamintojas.

naujas lengvasis automobilis, o valstybės 
narės gali leisti naują lengvąjį automobilį 
registruoti ir naudoti tik tada, kai jis turi 
galiojantį atitikties liudijimą. Valstybėse 
narėse renkami duomenys turėtų atitikti 
atitikties liudijimą, kurį lengvajam 
automobiliui išdavė gamintojas, ir būti 
grindžiami tik šiuo dokumentu. Jeigu
valstybės narės dėl pateisinamų priežasčių 
nenaudoja atitikties liudijimų naujo
lengvojo automobilio registravimo ir 
registracijos įsigaliojimo procesui 
užbaigti, jos imasi būtinų priemonių ir jas 
taikydamos vykdo itin griežtą stebėsenos 
procedūrą. Turėtų būti sukurta bendra 
standartinė ES atitikties liudijimų 
duomenų bazė. Ji turėtų būti naudojama 
kaip vienintelis informacijos šaltinis, 
kuriuo remdamosi valstybės narės galėtų 
lengviau tvarkyti savo duomenis apie 
registruojamas naujas transporto 
priemones. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
valstybės narės naudotųsi elektroniniu 
tinklu, pvz., pasiūlytu pagal Kultūros 
paveldo regioniniuose tinkluose 
(angl. REGNET) projektą, kuris sudaro
sąlygas sparčiau keistis registracijos 
duomenimis, pvz., kai jie susiję su 
išmetamu CO2 kiekiu ir su griežta 
stbėsena. Be to, kad gamintojai galėtų 
atsižvelgti į pokyčius rinkoje, Komisija 
turėtų ne vėliau kaip iki kiekvienų 
stebėsenos metų rugpjūčio 30 d. pateikti 
kiekvienam gamintojui tarpinę stebėsenos
ataskaitą už tuos metus.

Pagrindimas

Visos valstybės narės turėtų būti įpareigotos kaip pagrindinį dokumentą, pvz., siekiant 
sužinoti išmetamo CO2 rodiklius, naudoti atitikties liudijimus, kuris turėtų būti stebėsenos 
pagrindas (šiuo metu apie 12 ES valstybių narių nesinaudoja šiuo dokumentu). Todėl turėtų 
būti sukurta centrinė Europos duomenų bazė, kurioje būtų kaupiami minėtieji duomenys. Be 
to, taip gamintojai, įdiegę savo transporto priemonėse techninių naujovių, galėtų laiku šiuos 
duomenis patikslinti. Labai svarbu, kad gamintojai kuo anksčiau būtų informuojami apie 
oficialią CO2 normą, taigi Komisijos preliminarūs skaičiavimai ir tarpinė ataskaita turi būti 
teikiama kas pusmetį.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kaip gamintojai laikosi šiuo 
reglamentu nustatytų normų, turėtų būti 
vertinama Bendrijos lygmeniu. Gamintojai, 
kurių vidutinis išmetamo CO2 kiekis viršija 
šiuo reglamentu leidžiamas normas, moka 
mokestį už viršytą taršos normą už 
kiekvienus kalendorinius metus nuo 
2012 m. Mokestis turėtų svyruoti 
priklausomai nuo to, kiek gamintojai 
viršijo jiems nustatytą normą. Laikui 
bėgant, mokestis turėtų būti didinamas.
Siekiant užtikrinti reikiamą pagrindą imtis 
priemonių mažinti savitąjį lengvųjų 
automobilių išmetamą CO2 kiekį, nustatant 
mokestį turėtų būti atsižvelgiama į 
technologines sąnaudas. Sumos, kurios 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomas Europos 
Sąjungos biudžeto įplaukomis.

(22) Kaip gamintojai laikosi šiuo 
reglamentu nustatytų normų, turėtų būti 
vertinama Bendrijos lygmeniu. Gamintojai, 
kurių vidutinis išmetamo CO2 kiekis viršija 
šiuo reglamentu leidžiamas normas, moka 
mokestį už viršytą taršos normą už 
kiekvienus kalendorinius metus nuo 
2012 m. Mokestis turėtų svyruoti 
atsižvelgiant į tai, kiek gamintojai viršijo 
jiems nustatytą normą. Jis turėtų 
proporcingai atitikti kitas CO2 kiekio 
mažinimo priemones, pvz., ES prekybos 
taršos leidimais sistemą. Siekiant užtikrinti 
reikiamą pagrindą imtis priemonių mažinti 
savitąjį lengvųjų automobilių išmetamą 
CO2 kiekį, nustatant mokestį turėtų būti 
atsižvelgiama į technologines sąnaudas.
Sumos, kurios surenkamos iš mokesčių už 
viršytą taršos normą, turėtų būti 
naudojamos CO2 neišmetančioms 
tausioms transporto rūšims, ypač 
transporto tinklams, veiksmingesnio 
energijos naudojimo tyrimams ir 
atsinaujinančiai energijai transporto 
sektoriuje, skatinti, taip pat siekiant 
atnaujinti transporto priemonių parką.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, paskirtis ir tikslai

Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų 
automobilių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai atsižvelgiant į išmetamą CO2
kiekį, kad būtų užtikrintas reikiamas vidaus 
rinkos veikimas ir būtų pasiektas 
pagrindinis ES tikslas – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 

1. Šiuo reglamentu nustatomi naujų 
lengvųjų automobilių eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimai atsižvelgiant į 
išmetamą CO2 kiekį, kad būtų užtikrintas 
reikiamas vidaus rinkos veikimas ir būtų 
pasiektas pagrindinis ES tikslas sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį ES, įskaitant 
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vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2. Reglamente nustatyto tikslo – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2 (šis kiekis matuojamas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir kitas jo 
įgyvendinimo priemones) – turi būti 
siekiama tobulinant transporto priemonių 
variklio technologiją. Šis reglamentas bus 
papildytas kitomis priemonėmis, kurios 
kaip Bendrijos integruoto požiūrio dalis, 
leistų išmetamą teršalų kiekį sumažinti 
10 g/km.

transporto sektorių. Reglamente 
nustatytas tikslas, pagal kurį kilometro 
atstumą nuvažiavęs naujas automobilis
vidutiniškai turėtų išmesti apie 120 g CO2. 
Šiame reglamente taip pat nustatytas 
tikslas, pagal kurį nuo 2020 m. sausio 1 d. 
kilometro atstumą nuvažiavęs naujas 
automobilis turėtų išmesti ne daugiau 
negu 95 g CO2.

2. Šiame reglamente nustatyto tikslo –
naujam automobiliui nuvažiavus kilometro 
atstumą vidutiniškai turėtų būti išmetama 
130 g CO2 (šis kiekis matuojamas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir kitas jo 
įgyvendinimo priemones) – turi būti 
siekiama tobulinant transporto priemonių 
variklio technologiją.
3. Šis reglamentas bus papildytas kitomis 
priemonėmis, kurios kaip Bendrijos 
integruoto požiūrio dalis, leistų išmetamą 
teršalų kiekį sumažinti 10 g/km.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia pasiūlymą dėl išsamios 
procedūros, skirtos identifikuoti visas 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
priemones, siekiant panaikinti skirtumą 
tarp variklio arba transporto priemonių 
sistemų ir papildomų priemonių viena 
vertus ir tarp ekologinių naujovių antra 
vertus.

Pagrindimas

Siekiant skatinti technologijų pažangą automobilių sektoriuje ir užtikrinti automobilių 
gamintojams bei tiekėjams ilgalaikį investicijų saugumą, tikslinga nustatyti ilgalaikius tikslus 
remiantis išsamiu esamų priemonių ir kruopščiu teisės aktų poveikio vertinimu ir taip skatinti  
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alternatyvias technologijas. Šie tikslai turėtų būti nustatyti artimiausiu metu taikant įstatymų 
leidybos procedūrą. Į pasiūlymą turi būti įtraukta išsami procedūra, aprėpianti visas 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemones.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtoms ne 
didesnės nei 2610 kg etaloninės masės 
M1 klasės variklinėms transporto 
priemonėms, kurių tipo patvirtinimo 
galiojimas buvo pratęstas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
2 straipsnio 2 dalį („lengvieji 
automobiliai“) ir kurios Bendrijoje 
registruojamos pirmą kartą ir anksčiau 
neregistruotos už Bendrijos ribų („nauji 
lengvieji automobiliai“).

1. Šis reglamentas taikomas Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtoms ne 
didesnės nei 2610 kg etaloninės masės 
M1 klasės variklinėms transporto 
priemonėms, kurių tipo patvirtinimo 
galiojimas buvo pratęstas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
2 straipsnio 2 dalį („lengvieji 
automobiliai“) ir kurios Bendrijoje 
registruojamos pirmą kartą („nauji 
lengvieji automobiliai“).

Pagrindimas

Siekiant skatinti Europos automobilių gamintojus investuoti į naujas technologijas, kurias
taikant veiksmingiau vartojama energija ir mažinamas išmetamas CO2 kiekis, būtina vengti 
specifinių paskatų, kurios itin naudingos automobiliams, importuojamiems iš Bendrijai 
nepriklausančių valstybių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į ankstesnę registraciją ne Bendrijoje, 
kurios trukmė trumpesnė nei trys 
mėnesiai prieš įregistruojant Bendrijoje, 
neatsižvelgiama.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant skatinti Europos automobilių gamintojus investuoti į naujas technologijas, kurias
taikant veiksmingiau vartojama energija ir mažinamas išmetamas CO2 kiekis, būtina vengti 
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specifinių paskatų, kurios itin naudingos automobiliams, importuojamiems iš Bendrijai 
nepriklausančių valstybių.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas netaikomas 
3 straipsnio 1 dalies fc punkte nurodytoms 
specifinės socialinės paskirties transporto 
priemonėms.

Pagrindimas

Šių transporto priemonių sąlyginai nedaug, todėl, atsižvelgiant į šio išmetamą CO2 kiekį 
reglamentuojančio teisės akto socialinį aspektą, minėtoji išlyga pateisinama.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
tarpuvėžės plotis, padaugintas iš 
automobilio bazės, kaip nurodyta atitikties 
liudijime ir apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB I priedo 2.1 ir 2.3 
skirsniuose;

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „alternatyviuoju kuru varoma 
transporto priemonė“ – tai transporto 
priemonė, kurios apibrėžtis pateikta 
Reglamente Nr. 715/2007/EB ir jo 
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įgyvendinimo priemonėse;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) „neteršianti transporto priemonė“ –
tai transporto priemonė, kuri, būdama 
stacionarios būsenos ar veikdama, 
Reglamente Nr. 715/2007/EB nustatytos 
CO2 bandymų procedūros metu neišmeta 
CO2;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nepakeičiama nurodytos dalies prasmė, tačiau jai suteikiama daugiau 
lingvistinio aiškumo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) „ekologinė naujovė“ – tai bet kuri 
pasitvirtinusi techninė priemonė ar 
naujovė, kurią taikant pavyksta iš esmės 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį, kuriai 
netaikoma Reglamente Nr. 715/2007/EB 
nustatyta CO2 bandymų procedūra ar ji 
nepakankamai pagal šią procedūrą 
svarstyta ir kuri teisiškai neprivalo būti 
taikoma kaip viena iš 1 straipsnyje 
numatytų papildomų priemonių. Turi būti 
parengtas vienas priemonių sąrašas, kurį 
būtų galima nuolat persvarstyti;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fd) „specifinės socialinės paskirties 
transporto priemonės“ – tai šios M1
kategorijai priskiriamos transporto 
priemonės:
i) remiantis Direktyva 2007/46/EB,
specifinės socialinės paskirties transporto 
priemonės, kurių etaloninė masė viršija 
2000 kg,
ii) transporto priemonės, kurių etaloninė 
masė viršija 2000 kg ir kuriose yra 
septynios ar daugiau vietų keleiviams bei 
vieta vairuotojui, išskyrus M1G transporto 
priemones, kaip nustatyta pagal Direktyvą 
2007/46/EB,
iii) transporto priemonės, kurių etaloninė 
masė viršija 1760 kg, kurios gaminamos 
išskirtinai komerciniais tikslais ir kuriose, 
remiantis Bendrijos politikos nuostatomis,
neįgalieji gali naudotis invalido vežimėliu.

Pagrindimas
Šių transporto priemonių sąlyginai nedaug, todėl, atsižvelgiant į šio išmetamą CO2 kiekį 
reglamentuojančio teisės akto socialinį aspektą, minėtoji išlyga pateisinama.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant šį reglamentą gamintojai 
laikomi susijusiais, jeigu jų įmones 
galima laikyti susijusiomis. „Susijusios 
įmonės“:

2. Taikant šį reglamentą keli gamintojai 
laikomi vienu gamintoju, jeigu jie sudaro 
susijusią įmonę. „Susijusios įmonės“:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nepakeičiama nurodytos dalies prasmė, tačiau jai suteikiama daugiau 
lingvistinio aiškumo.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visi 
lengvųjų automobilių gamintojai turi 
užtikrinti, kad vidutinė savitoji išmetamo 
CO2 norma neviršytų pagal I priedą arba,
jeigu gamintojui buvo suteikta išimtis, 
pagal tą išimtį nustatytos savitosios
išmetamų teršalų normos.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. visi lengvųjų 
automobilių gamintojai turi užtikrinti, kad 
2012 m. 60 proc., 2013 m. – 70 proc., 
2014 m. – 80 proc, o 2015 m. ir toliau 
kasmet – 100 proc. jų gaminamų 
automobilių neviršytų pagal I priedą arba, 
jeigu gamintojui pagal 9 straipsnio 
nuostatas buvo suteikta išimtis, pagal tą 
išimtį gamintojo automobiliams nustatytos 
savitosios išmetamo CO2 normos.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2015 m. imtinai apskaičiuojant 
vidutinę savitąją išmetamo CO2 normą, 
kiekvienas naujas keleivinis automobilis, 
kurio savitoji išmetamo CO2 norma 
nuvažiavus kilometrą atstumo mažesnė 
negu 50 g, ir kiekviena alternatyviu kuru 
varoma transporto priemonė 
skaičiuojama kaip 1,5 automobilio, o 
kiekviena teršalų neišmetanti transporto 
priemonė – kaip 3 automobiliai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant savitąjį išmetamo CO2
kiekį, atsižvelgiama į išmetamą CO2 kiekį, 
kuris sumažintas taikant ekologines 
naujoves.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gamintojai, siekdami vykdyti 
įsipareigojimą pereiti prie teršalų 
neišmetančių transporto priemonių, gali 
steigti bendrus fondus, kaip nustatyta 
I priedo 2a dalyje.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susitarimas įsteigti bendrą fondą gali 
būti sudaromas vieneriems arba daugiau 
kalendorinių metų, jeigu kiekvieno 
susitarimo galiojimo bendra trukmė nėra 
ilgesnė nei penkeri kalendoriniai metai ir
jeigu toks susitarimas pirmais 
kalendoriniais metais, kuriais susitariama 
įsteigti bendrą išmetamųjų teršalų fondą, 
įsigalioja gruodžio 31 d. ar iki šios dienos.
Bendrą fondą įsteigę gamintojai Komisijai 
perduoda šią informaciją:

2. Susitarimas įsteigti bendrą fondą gali 
būti sudaromas vieneriems arba daugiau 
kalendorinių metų, jeigu toks susitarimas 
pirmais kalendoriniais metais, kuriais 
susitariama įsteigti bendrą išmetamųjų 
teršalų fondą, įsigalioja gruodžio 31 d. ar 
iki šios dienos. Bendrą fondą įsteigę 
gamintojai Komisijai perduoda šią 
informaciją:

Pagrindimas

Nėra priežasčių riboti fondo veiklą iki penkerių metų. Be to, šis pakeitimas neturi jokios 
įtakos siekiui mažinti bendrą vidutinę išmetamų teršalų normą iki 130 g/km.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai gali sudaryti bendro fondo 
steigimo susitarimus, jeigu jų susitarimai 
atitinka Sutarties 81 ir 82 straipsnius ir 
jeigu pateikęs prašymą bet koks 
gamintojas komerciniu atžvilgiu 

5. Gamintojai gali sudaryti bendro fondo 
steigimo susitarimus, jeigu jų susitarimai 
atitinka Sutarties 81 ir 82 straipsnius.
Apskritai neribojant ES konkurencijos 
taisyklių, kurios taikomos minėtiems 
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pagrįstomis sąlygomis, atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojamas gali tapti tokio 
susitarimo susitariančiąja šalimi.
Apskritai neribojant ES konkurencijos 
taisyklių, kurios taikomos minėtiems 
bendriems fondams, visi bendro fondo 
nariai visų pirma užtikrina, kad nebūtų 
skelbiami duomenys arba keičiamasi 
informacija apie jų bendro fondo nuostatas,
išskyrus šią informaciją:

bendriems fondams, visi bendro fondo 
nariai visų pirma užtikrina, kad nebūtų 
skelbiami duomenys arba keičiamasi 
informacija apie jų bendro fondo nuostatas, 
išskyrus šią informaciją:

Pagrindimas

Vykdant fondų steigimo procedūras, kuriose laikydamasis nustatytų sąlygų ir 
nediskrimuojamas gali dalyvauti kiekvienas išorės gamintojas, galiausiai bus sukurta uždara 
viso sektoriaus prekybos taršos leidimais sistema. Atsižvelgiant į bendrovių laisvę apibrėžti 
savo veiklą ir į ES teisės aktus dėl konkurencijos, nurodyta sakinio dalis turi būti išbraukta.
Susitarimai dėl fondų turėtų būti galimi tik savanoriškai pasirašius sutartį ir neverčiant 
priimti išorės konkurentų.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikant šį reglamentą bendro fondo, 
apie kurį informacija perduodama 
Komisijai, nariai–gamintojai laikomi vienu 
gamintoju, išskyrus tuo atveju, jeigu 
perduodamas šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas pranešimas.

7. Vykdydami šio reglamento 4 straipsnyje 
nustatytus įpareigojimus, bendro fondo, 
apie kurį informacija perduodama 
Komisijai, nariai-gamintojai laikomi vienu 
gamintoju, išskyrus tuo atveju, jeigu 
perduodamas šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas pranešimas. Atskirų gamintojų 
ir bet kurių bendrų fondų stebėsenos ir 
ataskaitiniai duomenys registruojami, 
pateikiami ir skelbiami centriniame 
registre.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. prasidedančių 1. Nuo mėnesio, kuris prasideda 2012 m. 
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metų ir kiekvienais paskesniais metais
kiekvienoje valstybėje narėje renkami II 
priedo A dalyje nurodyti duomenys apie 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį 
registruojamą tos valstybės narės 
teritorijoje.

sausio 1 d., ir toliau kas mėnesį
kiekvienoje valstybėje narėje renkami 
II priedo A dalyje nurodyti duomenys apie 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį 
registruojamą tos valstybės narės 
teritorijoje. Šie duomenys pateikiami 
gamintojams ir jų nurodytiems 
importuotojams arba atstovams 
kiekvienoje valstybėje narėje. Valstybės 
narės imasi visų įmanomų priemonių, kad 
užtikrintų skaidrų informaciją teikiančių
institucijų darbą ir kuo mažesnę su jų 
darbu susijusią biurokratinę naštą.

Pagrindimas
Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, įsigaliojus reglamentui 
turėtų būti pradėtos vykdyti vidutinės taršos stebėsenos ir informavimo apie ją procedūros. 
Taigi šios procedūros neturėtų būti pradėtos anksčiau negu 2012 m., turėtų būti vykdomos 
kas mėnesį ir prieinamos transporto priemonių gamintojams, kad gamintojai ir vartotojai 
galėtų aktyviau dalyvauti siekdami tikslų. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad nacionalinės 
informaciją teikiančios institucijos nesudarytų nereikalingų veiklos išlaidų, kad jos veiktų kuo 
veiksmingiau ir būtų skatinamos vengti biurokratinių procedūrų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2011 m. vasario 28 d. ir kiekvienais 
paskesniais metais, valstybėse narėse 
parengiami II priedo B dalyje išvardyti 
duomenys apie praėjusius kalendorinius 
metus ir pateikiami Komisijai. Duomenys 
pateikiami laikantis II priedo C dalyje 
nurodytos formos.

2. Iki 2012 m. liepos 31 d. ir toliau kas
pusmetį valstybėse narėse parengiami 
II priedo B dalyje išvardyti duomenys apie 
praėjusius kalendorinius metus ir, 
patvirtinti atestuoto auditoriaus,
pateikiami Komisijai. Duomenys 
pateikiami laikantis II priedo C dalyje 
nurodytos formos.

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, stebėsenos ir informavimo 
procedūros turėtų būti vykdomos 2012 m. pradėjus įgyvendinant reglamentą. Labai svarbu, 
kad gamintojai būtų kuo anksčiau informuoti apie oficialiai patvirtintą CO2 normą, taigi 
Komisija turi atlikti preliminarius skaičiavimus kas pusmetį. Atestuotam auditoriui tikrinant 
valstybių narių pateikiamus duomenis būtų užtikrinta, kad valstybės narės renka CO2
rodiklius remdamosi atitikties liudijimo dokumentu ir juos tikrina, taip pat kad automobilių 
modeliai skiriami teisingiems gamintojams.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikė pagal šį 
straipsnį, registrą ir iki 2011 m. 
birželio 30 d. bei kiekvienais paskesniais 
metais preliminariai suskaičiuoja kiekvieno 
gamintojo:

4. Komisija tvarko centrinį duomenų, 
kuriuos valstybės narės pateikė pagal šį 
straipsnį, registrą ir iki 2012 m. 
rugpjūčio 30 d. bei toliau kas pusmetį
preliminariai suskaičiuoja kiekvieno 
gamintojo:

Pagrindimas
Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, vidutinės taršos stebėsenos 
ir informavimo apie ją procedūros turėtų būti pradėtos vykdyti pradėjus taikyti reglamentą.
Taigi šios procedūros neturėtų būti pradėtos anksčiau negu 2012 m. Siekiant sudaryti 
gamintojams sąlygas konkrečiai planuoti savo veiklą, jiems turėtų būti kas pusmetį teikiama 
informacija apie leistiną išmetamo CO2.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavę pranešimą apie preliminarų pagal 
4 dalį atlikto skaičiavimo rezultatą, 
gamintojai gali per 2 mėnesius pranešti 
apie duomenyse esančias klaidas ir 
nurodyti valstybes nares, kurių duomenyse, 
gamintojų nuomone, yra klaida.

5. Gavę pranešimą apie preliminarų pagal 
4 dalį atlikto skaičiavimo rezultatą, 
gamintojai gali per 3 mėnesius pranešti 
apie duomenyse esančias klaidas ir 
nurodyti valstybes nares, kurių duomenyse, 
gamintojų nuomone, yra klaida.

Komisija svarsto gamintojų pateiktus 
pranešimus ir iki rugsėjo 30 d. arba 
patvirtina pagal 4 dalį atlikto skaičiavimo 
rezultatus, arba tuos rezultatus pataiso ir 
juos patvirtina.

Komisija svarsto gamintojų pateiktus 
pranešimus ir iki po to einančių metų 
kovo 31 d. arba patvirtina pagal 4 dalį
atlikto skaičiavimo rezultatus, arba tuos 
rezultatus pataiso ir juos patvirtina.

Pagrindimas

Valstybių narių surinktų duomenų tikslumas ypač svarbus kruopščiai nustatant specifinius 
gamintojų taršos mažinimo normų rodiklius. Todėl laikotarpis, per kurį gamintojai gali 
informuoti apie netikslumus, turėtų būti pratęstas mažiausiai iki 3 mėnesių.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei remdamasi pagal 5 dalį atliktu 
skaičiavimu Komisija nustato, kad 
2010 m. arba 2011 m. kalendoriniais 
metais gamintojo atitinkamais metais 
vidutinis išmestas CO2 kiekis viršija to 
gamintojo atitinkamų metų išmetamo CO2
normą, Komisija praneša gamintojui.

Išbraukta.

Pagrindimas
Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, vidutinės taršos stebėsenos 
ir informavimo apie ją procedūros turėtų būti pradėtos vykdyti pradėjus taikyti reglamentą.
Taigi šios procedūros neturėtų būti pradėtos anksčiau negu 2012 m.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės skiria kompetentingą 
instituciją, kuri renka ir praneša kontrolės 
duomenis pagal šį reglamentą, ir ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo praneša Komisijai apie 
paskirtąją kompetentingą instituciją.

7. Valstybės narės skiria kompetentingą 
instituciją, kuri renka ir praneša kontrolės 
duomenis pagal šį reglamentą, ir ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo praneša Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie 
paskirtąją kompetentingą instituciją.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2–5 dalys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
mokestis už viršytą taršos normą 
skaičiuojamas pagal toliau pateikiamą 
formulę:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas 
mokestis už viršytą taršos normą 
skaičiuojamas pagal toliau pateikiamą 
formulę:

Viršytas kiekis x lengvųjų automobilių 
skaičius x šio straipsnio 3 dalyje nustatytas 

Viršytas kiekis x lengvųjų automobilių,
neatitinkančių gamintojui nustatytos 
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mokestis už viršytą taršos normą. vidutinės savitosios teršalų išmetimo 
normos, skaičius x šio straipsnio 3 dalyje 
nustatytas mokestis už viršytą taršos 
normą.

Čia: Čia:

„viršytas kiekis“ – vienam kilometrui 
tenkantis teigiamas gramų skaičius, kuriuo 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršijo to gamintojo kalendorinių metų 
išmetamo CO2 normą, suapvalintas 
tūkstantųjų tikslumu; ir

„viršytas kiekis“ – vienam kilometrui 
tenkantis teigiamas gramų skaičius, kuriuo 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršijo to gamintojo kalendorinių metų 
išmetamo CO2 normą, suapvalintas 
tūkstantųjų tikslumu; ir

„naujų lengvųjų automobilių skaičius“ – to 
gamintojo naujų lengvųjų automobilių, 
užregistruotų tais metais, skaičius.

„naujų lengvųjų automobilių,
neatitinkančių gamintojui nustatytos 
vidutinės savitosios teršalų išmetimo 
normos, skaičius“ – tai gamintojo 
pagamintų naujų lengvųjų automobilių, 
užregistruotų konkrečiais metais, kurių 
savitoji išmetamo CO2 norma viršija jiems 
nustatytą savitąją išmetamų teršalų 
normą, ir tai negali būti kompensuojama 
kitais gamintojo registruotais 
automobiliais, kurių išmetamo CO2
norma mažesnė negu jiems nustatyta 
savitoji išmetamų teršalų norma, skaičius.

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą 
kalendoriniais 2012 m. ir tolesniais 
kalendoriniais metais panašus į kitas 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
priemones, pvz., į ES prekybos leidimais 
sistemą, tačiau neviršija 40 EUR.

a) 20 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą,
b) 35 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,
c) 60 EUR už kalendoriniais 2014 m. 
viršytą taršos normą, ir
d) 95 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą.
4. Komisija nustato metodus, kurių 
laikantis renkamas 1 dalyje numatytas 
mokestis už viršytą taršos normą.

4. Komisija nustato metodus, kurių 
laikantis renkamas 1 dalyje numatytas 
mokestis už viršytą taršos normą.

Priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
12 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
12 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos biudžeto 
pajamomis.

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
naudojamos CO2 neišmetančioms 
tausioms transporto rūšims, ypač 
transporto tinklams, veiksmingesnio 
energijos naudojimo tyrimams ir 
atsinaujinančiai energijai transporto 
sektoriuje, skatinti, taip pat siekiant 
skatinti atnaujinti transporto priemonių 
parką.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nustato metodus, kurių 
laikantis renkamas 1 dalyje numatytas 
mokestis už viršytą taršos normą.

4. Komisija nustato metodus, kurių 
laikantis renkamas 1, 2 ir 3 dalyse
numatytas mokestis už viršytą taršos 
normą.

Pagrindimas

Bendrija turi teisę teisės aktais nustatyti baudas, tačiau tam būtinas valstybių narių sutikimas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. spalio 31 d. ir kiekvienais 
paskesniais metais Komisija skelbia sąrašą, 
kuriame nurodo kiekvieno gamintojo:

1. Iki 2013 m. birželio 30 d. ir kiekvienais 
paskesniais metais Komisija skelbia sąrašą, 
taip pat ir savo interneto svetainėje,
kuriame nurodo kiekvieno gamintojo:

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, duomenys turėtų būti 
skelbiami pradėjus taikyti šį teisės aktą. Taigi duomenys neturėtų būti skelbiami anksčiau 
negu 2013 m.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2013 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
atitinkamais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Pagal 1 dalį skelbiamame sąraše taip pat 
nurodoma, ar atitinkamais kalendoriniais 
metais gamintojas laikėsi 4 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų.

Pagrindimas

Pradžios data jau nustatyta 8 straipsnio 1 dalies pakeitime.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtis nepriklausomiems gamintojams, 
nedideliais kiekiais gaminantiems 
specialiuosius automobilius

Išimtis gamintojams, nedideliais kiekiais 
gaminantiems specialiuosius automobilius

1. Gamintojas gali pateikti prašymą jam 
taikyti pagal I priedą apskaičiuojamų taršos 
normų išimtį, jei:

1. Gamintojas gali pateikti prašymą jam 
taikyti pagal I priedą apskaičiuojamų taršos 
normų išimtį, jei:

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10 000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 0,1 proc. naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir 

(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu 
gamintoju.

(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu 
gamintoju arba

(c) specialių modelių gamintojas, 
disponuojantis nuosavais vystymo ir 
gamybos įrenginiais, įsigaliojant 
Reglamentui yra ir buvo susijęs su kitu 
gamintoju.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a ir 7 b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Gamintojas gali kreiptis į Komisiją su 
prašymu vietoj pagal I priedą 
apskaičiuotos taršos normos nustatyti 
alternatyvią taršos normą, t. y. 25 proc. 
sumažinti jo vidutiniškai išmetamų teršalų 
kiekį lyginant su 2006 m., jeigu:
(a) jis neturi susijusių įmonių, jo per 
metus ES užregistruotų naujų 
automobilių skaičius patenka tarp 1 dalyje 
nustatyto skaičiaus ir 1 proc. visos ES 
rinkos arba
(b) jis turi susijusių įmonių, bendras jo ir 
jo susijusių įmonių per metus ES 
užregistruotų naujų automobilių skaičius 
patenka tarp 1 dalyje nustatyto skaičiaus 
ir 1 proc. visos ES rinkos.
7b. Susijusios įmonės gali kreiptis į 
Komisiją su prašymu vietoj pagal I priedą
apskaičiuotos taršos normos nustatyti 
alternatyvią taršos normą, t. y. 25 proc. 
sumažinti jų vidutiniškai išmetamų 
teršalų kiekį lyginant su 2006 m., jeigu 
bendras jų ir susijusios įmonės per metus 
ES užregistruotų naujų automobilių 
skaičius patenka tarp 1 dalyje nustatyto 
skaičiaus ir 1 proc. visos ES rinkos.

Pagrindimas

Nustačius didesnę taršos mažinimo normą (25 proc.), specialių modelių gamintojai bus 
skatinami dėti daugiau pastangų šioje srityje negu jų įdeda įprastinių transporto priemonių 
gamintojai. Kadangi specialių modelių gamintojams paprastai netaikoma 9 straipsnio 
1 dalyje numatyta išimtis, būtų teisinga šias papildomas nuostatas įtraukti į Komisijos 
pasiūlymą dėl lygybės.



AD\739973LT.doc 31/36 PE404.748v02-00

LT

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2010 m. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
apžvelgiama pažanga, pasiekta 
įgyvendinant Bendrijos integruotą principą 
mažinti lengvųjų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekį.

1. 2010 m. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
apžvelgiama pažanga, pasiekta 
įgyvendinant Bendrijos integruotą principą 
mažinti lengvųjų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekį. Komisija toje pačioje 
ataskaitoje siūlo rekomendacijas dėl 
kreditų ir liudijimų išdavimo tvarkos 
ekologinėms naujovėms diegti.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu Komisija siūlo naują teisės aktą 
dėl lengvųjų transporto priemonių ir jų
naudojamo kuro, kurį pradėjus taikyti 
tiesiogiai arba netiesiogiai padidėja 
išmetamas CO2 kiekis, tokiuose savo 
pasiūlymuose Europos Parlamentui ir 
Tarybai Komisija aiškiai informuoja apie 
šią aplinkybę ir paaiškina neigiamą jos 
poveikį gamintojo sugebėjimui laikytis 
šiame reglamente jam nustatytos 
savitosios CO2 išmetimo normos.

Pagrindimas

Automobilių pramonei turėtų būti kompensuota už teisės aktų pasiūlymus, dėl kurių 
didinamas išmetamas CO2 kiekis. Tai atitinka pagal iniciatyvą CARS 21 numatytus suderintus 
stabilumo, nuspėjamumo ir tikslų siekimo ekonominiu požiūriu veiksmingiausiu būdu 
principus. Todėl turi būti aiškiai pasakoma, ar siūlomas reglamentas neigiamai veiktų tikslą 
mažinti išmetamą CO2 kiekį.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija atlieka technologijų plėtros 
apžvalgą ir prireikus nustato CO2
ekvivalentais išreikštas ribines vertes, 
taikomas kitoms lengvųjų automobilių
naudojamoms energijos rūšims. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento dalims iš dalies pakeisti, 
priimamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Text proposed by the Commission Amendment

3c. Komisija, siekdama geriau įvertinti, 
tikrąjį automobilių išmetamo CO2 kiekį ir 
papildomų priemonių bei ekologinių 
naujovių potencialą, nuolat tikrina 
bandymų ciklus, kurių metu vertinamas 
išmetamas CO2 kiekis, kaip nustatyta 
pagal Reglamentą Nr. 715/2007/EB, ir 
atitinkamai juos koreguoja.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Komisija, atlikusi poveikio vertinimą, 
iki 2014 m. paskelbia duomenų apie 
priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtą jos plotą 
prieinamumo ataskaitą, kuria, kaip 
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naudingumo kriterijumi, remiasi 
nustatydama konkrečius taršos mažinimo 
tikslus ir prireikus keičia I priedą 
vadovaudamasi 12 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojų informavimas Įgyvendinimo priemonės
Nuo 2010 m. sausio 1 d. gamintojai 
užtikrina, kad etiketėse, plakatuose arba 
reklaminėje spaudoje bei Direktyvos 
1999/94/EB 3, 5 ir 6 straipsnyje minimoje 
medžiagoje yra nurodoma, kiek 
parduodamo lengvojo automobilio 
išmetamas CO2 kiekis skiriasi nuo 
I priede tam lengvajam automobiliui 
nustatytos išmetamo CO2 normos.

Priemonės, reikalingos 3 straipsnio 
1 dalies fa punktui įgyvendinti ir 
neesminėms šio reglamento dalims iš 
dalies pakeisti, priimamos pagal 
12 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Tvirtinant ES lygmeniu ekologines naujoves pagal komitologijos procedūrą užtikrinamas 
suderintas požiūris. Komitologijos procedūra – Bendrijos teisėje įtvirtinta procedūra, kurią 
Komisija nuolat taiko siekdama priimti bendrus sprendimus dėl esamų teisės aktų keitimo 
arba dėl naujų teisės aktų priėmimo atsižvelgiant į Komisijos kompetenciją motorinių 
transporto priemonių kūrimo ir gamybos srityje.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savitasis išmetamų CO2 dujų kiekis, kurį 
leidžiama išmesti eksploatuojant kiekvieną 
naują lengvąjį automobilį, nustatomas 
pagal šią formulę:

1. Savitasis išmetamų CO2 dujų kiekis, kurį 
leidžiama išmesti eksploatuojant kiekvieną 
naują lengvąjį automobilį, nustatomas 
pagal šią formulę:

Savitasis išmetamas CO2 dujų kiekis = 130 
+ a (M –M0)

Savitasis išmetamas CO2 dujų kiekis = 130 
+ a (M – M0)
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kurioje: kurioje:

M = transporto priemonės masė (kg) M = transporto priemonės masė (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvienas gamintojas užtikrina, kad 
nuo 2020 m. sausio 1 d. ir toliau kasmet 
mažiausiai 8 procentai jo pagamintų 
lengvųjų automobilių visiškai neišmestų 
trašlų į aplinką. Gamintojas, siekdamas 
šio tikslo, gali vadovautis 5 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytomis 
nuostatomis dėl bendrų fondų.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. ir kiekvienais 
kitais metais valstybės narės renka šiuos 
duomenis apie visus naujus jų teritorijoje 
įregistruotus lengvuosius automobilius:

1. Nuo mėnesio, kuris prasideda 2012 m. 
sausio 1 d. ir toliau kas mėnesį valstybės 
narės renka šiuos duomenis apie visus 
naujus jų teritorijoje įregistruotus 
lengvuosius automobilius:

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, vidutinės taršos stebėsenos 
ir informavimo apie ją procedūros turėtų būti pradėtos vykdyti pradėjus taikyti reglamentą.
Taigi šios procedūros neturėtų būti pradėtos anksčiau negu 2012 m. Siekiant sudaryti 
gamintojams sąlygas konkrečiai planuoti savo veiklą, jiems turėtų būti kas pusmetį teikiama 
informacija apie leistiną išmetamo CO2.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2010 m. sausio 1 d. ir kiekvienais 
kitais metais valstybės narės pagal B 
dalyje aprašytus metodus nustato 
(duomenys pateikiami suskirstyti pagal 
gamintoją):

3. Už mėnesį, kuris prasideda 2012 m.
sausio 1 d. ir toliau  už kiekvieną mėnesį 
valstybės narės pagal B dalyje aprašytus 
metodus nustato (duomenys pateikiami 
suskirstyti pagal gamintoją):
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