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Komisijos siūlomas tekstas 

 

Parlamento pakeitimai 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Bart Staes 

Pakeitimas 14 
ANTRAŠTĖ 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto 
priemonių tipų patvirtinimo atsižvelgiant į jų 
pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo galimybes ir dėl Tarybos 
direktyvos 70/156/EEB pakeitimo. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto 
priemonių tipų patvirtinimo atsižvelgiant į jų 
pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo galimybes bei jų išmetamą CO2 
kiekį ir dėl Tarybos direktyvos 70/156/EEB 
pakeitimo. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Direktyvoje taip pat reikėtų numatyti minimalius naujų ES patvirtintų transporto priemonių 
tipų energetinio efektyvumo reikalavimus. 

 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pakeitimas 15 
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja) 

 (3a) Pakartotinio naudojimo, perdirbimo 
bei utilizavimo galimybės yra svarbūs ES 
aplinkosaugos politikos tikslai, todėl visi 
suinteresuotieji sveikina Direktyvos 
2000/53/EB ir šios direktyvos indėlį 
siekiant šių tikslų. 

Or. de 

 

Pagrindimas 

Pasiūlymo preambulėje prasminga akcentuoti aplinkosaugos politikos tikslus. 

 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Bart Staes 

Pakeitimas 16 
7 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja) 

 (7) Siekiant įgyvendinti ES tikslą – užkirsti 
kelią pavojingiems klimato pasikeitimams, 
būtina numatyti priemones, kuriomis būtų 
ribojamas transporto priemonių išmetamų 
šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų kiekis. 
Kitos priemonės turėtų būti priimtos, 
siekiant paskatinti kurti ir gaminti 
transporto priemones, išmetančias kur kas 
mažiau teršalų už šioje direktyvoje 
nurodytas didžiausias leistinas ribas. Iki 
2020 m. vidutinis naujos individualios 
transporto priemonės išmetamas teršalų 
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kiekis turėtų neviršyti 60 g/km. 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Šioje direktyvoje turėtų būti tik nustatyti minimalūs reikalavimai, kitomis priemonėmis turi 
būti užtikrintas mažesnis vidutinis išmetamų teršalų kiekis. 1996 m. Bendrija užsibrėžė iki 
2005 m. (vėliausiai iki 2010 m.) pasiekti 120 g/km ribą [KOM9199500689 galutinis; 1996 6 
25 Tarybos išvados]. Naudojant hibridines technologijas, vandenilines transporto priemones 
ir biologinį kurą, iki 2020 m. vidutinį naujų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį 
galima sumažinti dar per pusę. 

 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Bart Staes 

Pakeitimas 17 
1 STRAIPSNIS 

Šioje direktyvoje numatytos 2 straipsnyje 
išvardytos administracinės ir techninės 
motorinių transporto priemonių tipų 
patvirtinimo nuostatos, siekiant užtikrinti 
I priede nustatytą mažiausią pakartotinai 
naudojamų, perdirbamų ir utilizuojamų jų 
sudėtinių dalių ir medžiagų kiekį. 

Šioje direktyvoje numatytos 2 straipsnyje 
išvardytos administracinės ir techninės 
motorinių transporto priemonių tipų 
patvirtinimo nuostatos, siekiant nustatyti 
didžiausią leistiną išmetamų CO2 kiekį ir 
užtikrinti I priede nustatytą mažiausią 
pakartotinai naudojamų, perdirbamų ir 
utilizuojamų jų sudėtinių dalių ir medžiagų 
kiekį. 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Direktyvoje taip pat reikėtų numatyti minimalius naujų ES patvirtintų transporto priemonių 
tipų energetinio efektyvumo reikalavimus. 

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt 

Pakeitimas 18 
4 STRAIPSNIO 5 DALIS 
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5) „reprezentacinė transporto priemonė“ – 
tai transporto priemonės tipo versija, kurią 
tipą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į 
pakartotino naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo galimybes, laiko 
problemiškiausia; 

5) „reprezentacinė transporto priemonė“ – 
tai transporto priemonės tipo versija, kurią 
tipą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į 
pakartotino naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo galimybes, laiko 
problemiškiausia; 

Tipą tvirtinanti institucija, gamintojui 
sutikus, šias transporto priemones atrenka 
iš įvairių vieno tipo versijų. 

Atrenkant vadovaujamasi šiais kriterijais: 

- konstrukcijos tipas, 

- siūlomi įrangos variantai, 

- siūloma speciali įranga, kuri gamintojo 
atsakomybe gali būti įmontuojama 
transporto priemonėje. 

Or. de 

 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą (6.2.3 punktą) reikėtų pabrėžti, kad tipą tvirtinanti 
institucija atranką atlieka gamintojui sutikus, ir todėl tikslinga įtraukti siūlomus kriterijus. 

 

Pakeitimą pateikė Chris Davies 

Pakeitimas 19 
4 STRAIPSNIO 5 DALIS 

5) „reprezentacinė transporto priemonė“ – 
tai transporto priemonės tipo versija, kurią 
tipą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į 
pakartotino naudojimo, perdirbimo ir 
utilizavimo galimybes, laiko 
problemiškiausia; 

5) „reprezentacinė transporto priemonė“ – 
tai transporto priemonės tipo versija, kurią 
tipą tvirtinanti institucija, pasitarusi su 
gamintoju, atsižvelgdama į pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo 
galimybes, laiko problemiškiausia; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Gamintojai turi dalyvauti atrenkant tinkamą transporto priemonę, nepaisant to, kad galutinį 
sprendimą priima tipą tvirtinanti institucija. 

 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Bart Staes 

Pakeitimas 20 
5 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja) 

 2a. Gamintojas įrodo atitiktį Direktyvos 
2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punkto 
nuostatoms. 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Kaip numatyta Direktyvoje 2000/53/EB, nuo 2003 m. liepos 1 d. transporto priemonių ar jų 
dalių gamybai draudžiama naudoti šviną, gyvsidabrį, kadmį ir šešiavalentį chromą. 
Transporto priemonės tipas negali būti tvirtinamas, jei transporto priemonės sudėtinės dalys 
pagamintos iš šių ar kitų medžiagų, neatitinkančių eksploatuoti netinkamų transporto 
priemonių direktyvos sąlygų. 

 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer 

Pakeitimas 21 
5 STRAIPSNIO 3 DALIS 

3) Tipą tvirtinanti institucija tikrina, ar iš 
polimerų arba elastomerų pagamintos ir 
pagal šios direktyvos I priedo 2 dalį į 
išmontavimo sąrašą įtrauktos sudėtinės dalys 
paženklintos laikantis 2003 m. vasario 27 d. 
Komisijos sprendimo 2003/138/EB, 
nustatančio transporto priemonių sudėtinių 
dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal 
Direktyvą 200/53/EB, reikalavimų. 

3) Tipą tvirtinanti institucija tikrina, ar 
gamintojas ėmėsi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad iš polimerų ir elastomerų 
pagamintos ir pagal šios Direktyvos I priedo 
2 dalį į išmontavimo sąrašą įtrauktos 
sudėtinės dalys paženklintos laikantis 2003 
m. vasario 27 d. Komisijos sprendimo, 
nustatančio transporto priemonių sudėtinių 
dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal 
Direktyvą 2000/53/EB, reikalavimus. 
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Or. de 

 

Pagrindimas 

Paprastai iš polimerų ar elastomerų pagamintos dalys ženklinamos paskutiniame etape prieš 
pradedant gamybą, jau įvertinus transporto priemonės tipą. Taikant minėtą teisės aktą, 
gamintojas privalėtų gaminti papildomus prototipus, kad prieš pradedant tipo įvertinimą būtų 
pažymėtos iš polimerų ar elastomerų pagamintos sudėtinės dalys. Abiems pusėms būtų kur 
kas palankiau, jei leidimą išduodanti institucija patikrintų, ar gamintojas ėmėsi būtinų 
priemonių (ir tuo pačiu prisiima atsakomybę) užtikrinti, kad minėtos sudėtinės dalys yra 
paženklintos.  Savaime suprantama, tipą tvirtinanti institucija vėliau dar kartą gali patikrinti 
gaminamą produktą. 

 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pakeitimas 22 
6 STRAIPSNIO 3 DALIS 

3) Pagal šios direktyvos IV priedo 2 dalį, 
valstybės narės paskiria institucijas, 
atliekančias pirminį tikrinimą ir 
išduodančias pirminio tikrinimo pažymą. 

3) Institucija atlieka pirminį tikrinimą ir 
išduoda pirminio tikrinimo pažymą. 

Or. de 

 

Pagrindimas 

Įvairiose valstybėse narėse veikia už transporto priemonių tipų tikrinimą atsakingos 
institucijos. Labai svarbu, kad valstybinės įstaigos, tikrinančios, kaip laikomasi šios 
direktyvos nuostatų, būtų pripažintos ir autoritetingos institucijos, galinčios įvertinti 
transporto priemones bei jų gamybą. Jau veikiančios transporto priemonių tipus vertinančios 
institucijos gali atlikti šią funkciją, užtikrina teisinį tikrumą ir užkerta kelią konkurencijos 
iškraipymui Europoje. 

 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Bart Staes 

Pakeitimas 23 
7 STRAIPSNIO ĮŽANGINĖ DALIS 

Šios direktyvos V priede išvardytos Iki gamintojas įrodo, kad sudėtinės dalys 
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sudėtinės dalys: atitinka galiojančius saugumo standartus, 
suteikia reikalaujamas garantijas ir 
atitinka nacionaliniuose teisės aktuose 
numatytus būtinus atsakomybės standartus, 
taikomos šios nuostatos: šios direktyvos 
V priede išvardytos sudėtinės dalys: 

Or. en 

 
 

 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Bart Staes 

Pakeitimas 24 
7 A STRAIPSNIS (naujas) 

 Didžiausias leistinas CO2 kiekis 

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia atitinkamai Bendrijos arba 
nacionalinius tipų patvirtinimus tik toms 
transporto priemonėms, kurios atitinka 
tokius išmetamo CO2 kiekio reikalavimus:  

– visiškai įrengtų M1 ir N1 kategorijos 
transporto priemonių išmetamas CO2 
kiekis 2010 m. neviršija 45 + (0,08 x 
transporto priemonės svoris) g/km; šis 
dydis kasmet mažėja 3 proc. 

2. Tipą tvirtinančiai institucijai gamintojas 
pateikia išsamią techninę informaciją, 
reikalingą patikrinti, kaip laikomasi 1 
dalies nuostatų. 

Or. en 

 

Pagrindimas 

ES numatė, kad ne vėliau kaip iki 2010 m. M1 kategorijos transporto priemonių išmetamas 
CO2 kiekis turi neviršyti 120 g/km. Norint šį tikslą pasiekti iki 2010 m., nuo 2004 iki 2010 m. 
emisija kasmet turi sumažėti 4,3 proc. per metus, tuo tarpu nuo 1995 iki 2003 m. emisiją 
pavyko sumažinti 1,6 proc. Todėl siekiant iki 2010 m. įgyvendinti šį tikslą būtina numatyti 
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papildomas priemones. Šia direktyva nesiekiama nustatyti naujų transporto priemonių 
išmetamo vidutinio CO2 kiekio, nes ja reglamentuojamas atskirų transporto priemonių tipas, 
o ne kuro mišinio patvirtinimas. Todėl rengiamas metodas didžiausiam leistinam kiekvieno 
transporto priemonių tipo išmetamam CO2 kiekiui nustatyti. Pateiktoje formulėje derinami 
(nuo 2010 m. įsigaliosiantys) Japonijos lengvųjų transporto priemonių standartai ir (nuo 
2008 m. liepos įsigaliosiantys) Kinijos sunkiųjų transporto priemonių antrojo etapo 
standartai, kurie lengvosioms transporto priemonėms buvo sumažinti maždaug 10 proc., o 
sunkiosioms – apie 15 proc. Taip pat buvo įtrauktos N1 kategorijos transporto priemonės 
(komercinės transporto priemonės arba mažos krovininės mašinos), nes CO2 standartą buvo 
galima susieti su automobilio svoriu. Priėmus šiuos standartus Europoje būtų pradėta taikyti 
„pažangiausia pasaulio praktika“. Šie standartai Europos pramonei taip pat labai padėtų 
pasirengti laikytis Japonijos ir Kinijos standartų, kurie leistų lengviau įsitvirtinti šių šalių 
rinkose. 

 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pakeitimas 25 
10 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS 

3) Nuo [praėjus 36 mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos]: 

3) Nuo [praėjus 54 mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos]: 

Or. de 

 

Pagrindimas 

Būtinybė vienu metu patikrinti visus visų gamintojų tipus tiek tipą nustatančioms 
institucijoms, tiek gamintojams sukels neįveikiamų administracinių sunkumų. Europoje šiuo 
metu yra apie 600 tipų, kurių neįmanoma patikrinti per 36 mėnesius. Be to, remiantis ES 
praktika, pirmenybė teikiama naujų tipų tikrinimui. Taip pat reikėtų skirti naujus ir jau 
egzistuojančius tipus: Pirmenybę teikiant naujų tipų tikrinimui, būtina užtikrinti, jog 
patikrinami visi nauji rinkoje pasirodantys tipai. Vėliau palaipsniui būtų galima tikrinti jau 
egzistuojančius tipus. 

 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt 

Pakeitimas 26 
10 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS 

3) Nuo [praėjus 36 mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos]: 

3) Nuo [praėjus 54 mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos]: 
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Or. de 

 

Pagrindimas 

Gamintojams turėtų būti skirta užtektinai laiko jau parduodamų transporto priemonių tipams 
patikrinti. Atliekas reglamentuojančiuose teisės aktuose rinkoje esantiems transporto 
priemonių tipams turėtų būti numatytas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Tokios trukmės 
laikotarpis pasiūlytas atsižvelgiant į tai, kad viena kai kurie transporto priemonių tipai 
nebebus gaminami, keičiantis automobilių modeliams, o kita direktyva turėtų reglamentuoti ir 
ilgiau naudojamus transporto priemonių tipus. 

 

Pakeitimą pateikė Chris Davies 

Pakeitimas 27 
10 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS 

3. Neįvykdžius šios direktyvos reikalavimų, 
nuo [.....praėjus 36 mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės: 

3. Neįvykdžius šios direktyvos reikalavimų, 
nuo [.....praėjus 54 mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės: 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Siekiant aplinkosaugos tikslų, reikėtų orientuotis į numatytą datą, tuo pačiu atsižvelgti ir į 
praktinius sunkumus, su kuriais susidurtų pramonės sektorius, jei reikalavimus reikėtų 
įvykdyti per 36 mėnesius. 

 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Pakeitimas 28 
I PRIEDO 9 A PUNKTAS (naujas) 

 9a. Tikrindama, ar pasiekti šioje 
direktyvoje išvardyti tikslai, institucija, 
gamintojui pritarus, gali pasirinkti kitus 
tikrinimo metodus. Jei šie metodai yra 
patikimi, jie neprivalo sutapti su čia 
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aprašytomis tikrinimo galimybėmis. 

Or. de 

 

Pagrindimas 

Užuot nurodžius taikyti tam tikrus tikrinimo metodus, institucijai reikėtų suteikti galimybę 
laisvai pasirinkti kitas tikrinimo alternatyvas, jei jos padėtų sumažinti tikrinančios institucijos 
ir gamintojo darbo bei laiko sąnaudas. Tačiau tuo pačiu reikia užtikrinti, kad kitos tikrinimo 
alternatyvos būtų patikimos. Antroji sąlyga padės užtikrinti, kad būtų pasiekti šios direktyvos 
tikslai. 
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