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Pakeitimas 11
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pagrindinis tikslas turi būti sumažinti 
bendrą transporto sunaudojamos 
energijos kiekį. Mažinant bendrą 
energijos naudojimą reikia atsižvelgti ir į 
lengvųjų automobilių išmetamų teršalų 
mažinimą techninėmis priemonėmis, ir į 
poreikio judėti mažinimą apskritai. Į 
poreikio judėti mažinimą reikia atsižvelgti 
visose politikos srityse, ypač rengiant 
žemėtvarkos priemones ir kuriant viešojo 
transporto sistemas. Vystant geležinkelių 
tinklus reikia sumažinti kelių transporto ir 
padidinti geležinkelio transporto 
paklausą. Be to, reikia stengtis paveikti 
vartotojų elgesį, pvz., vairavimo įpročius.

Or. fi

Pakeitimas 12
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 2007 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl 
Bendrijos strategijos dėl lengvųjų 
automobilių ir nedidelės galios prekybos 
transporto priemonių išmetamų CO2 dujų 
mažinimo.

Or. en
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Pagrindimas

Taip pat būtina atsižvelgti į Europos Parlamento rezoliuciją dėl išmetamų CO2 dujų 
mažinimo.

Pakeitimas 13
Dorette Corbey

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 
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 prieigos. 
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 

(10) Norint pasiekti nepriklausomą ES 
įsipareigojimą iki 2020 m. sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ne mažiau kaip 20 proc., būtina 
labai sumažinti transporto sektoriuje 
išmetamo CO2 kiekį. Tam reikia, kad, 
tobulinant transporto priemonių variklių 
technologijas, iki 2012 m. būtų pasiekta 
vidutinė 120 g CO2/km norma, taikoma 
naujų automobilių parkui, taip pat 
privalomos ilgalaikės normos – 80 g 
CO2/km 2020 m. ir 60 g CO2/km 2025 m. 
Ilgalaikės normos automobilių 
gamintojams suteikia ilgalaikio aiškumo 
dėl reguliavimo tvarkos, kurio jiems 
reikia, kad galėtų planuoti investicijas į 
mažiau teršalų metančius lengvuosius 
automobilius. Laikantis minėto požiūrio 
pagal gamintojų savanoriškai prisiimtus 
įsipareigojimus, šios normos taikomos
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 
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 prieigos. 
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teršalų išmetimo normas. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiekti 120 g CO2/km tikslą iki 2012 m. netaikant papildomų priemonių yra pirminis 
Komisijos pasiūlymas; jį įmanoma pasiekti tobulinant technologijas. Be to, siekiant 
automobilių gamintojams suteikti jiems reikalingą ilgalaikę perspektyvą, turi būti numatyti 
privalomi ilgalaikiai tikslai. 

Pakeitimas 14
Rebecca Harms

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 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 prieigos. Jeigu 
techniniu atžvilgiu reikės, išmetamas CO2
kiekis bus sumažintas 10 g. arba 

(10) Reikalingas teisės aktas Bendrijos 
tikslams pasiekti telkiant pastangas 
privalomai mažinti išmetamo CO2 kiekį, 
jog būtų pasiekta vidutinė 120 g CO2/km 
norma, taikoma naujų automobilių parkui, 
tobulinant transporto priemonių variklių 
technologijas. Be to, lengvųjų automobilių 
išmetamam bendram teršalų kiekiui įtakos 
turi vartotojų elgesys, todėl vartotojams 
turėtų būti teikiama informacija apie 
automobilių išmetamo CO2 kiekius, 
įskaitant oro kondicionavimo sistemų 
išmetamo CO2 dalį, ir ar nauji lengvieji 
automobiliai atitinka pagal šį reglamentą 
nustatytas teršalų išmetimo normas.
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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. 

Or. en

Pakeitimas 15
Jens Holm

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 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 prieigos. Jeigu 
techniniu atžvilgiu reikės, išmetamas CO2
kiekis bus sumažintas 10 g. arba 

(10) Reikalingi teisės aktai, kad iki 2012 
m. būtų pasiektas Bendrijos tikslas dėl
120 g CO2/km normos, taikomos naujų 
automobilių parkui, tobulinant transporto 
priemonių variklių technologijas. 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. 
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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. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatomas tikslas sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamą 
CO2 kiekį iki 130 g CO2/km tobulinant transporto priemonių variklių technologijas, o 
papildomomis priemonėmis išmetamo CO2 kiekį sumažinti dar 10 g CO2/km. Šiuo pakeitimu 
numatoma vien tik tobulinant transporto priemonių variklių technologijas sumažinti išmetamą 
CO2 kiekį iki 120 g CO2/km. Reikalinga technologija jau sukurta, bet 120 g CO2/km tikslas du 
kartus buvo atidėtas. Taigi nėra pagrindo tolesniam atidėjimui. 

Pakeitimas 16
Johannes Blokland

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 

(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 
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ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 
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 prieigos. 
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. 

ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 
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 prieigos. 
Jeigu techniniu atžvilgiu reikės, išmetamas 
CO2 kiekis bus sumažintas 10 g. arba 
lygiaverčiu kiekiu taikant kitokias 
technologijos naujoves ir daugiau vartojant 
tvarių 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. 

Or. en

Pakeitimas 17
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl reglamento
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Savo rezoliucijoje dėl 2007 m. 
vasario 7 d. Komisijos komunikatų 
Europos Parlamentas pažymi, kad naujo 
tipo lengvajam automobiliui sukurti 
prireikia nuo penkerių iki septynerių 
metų, ir todėl prašo Komisijos nekelti 
jokių galutinių privalomų išmetamo CO2
kiekio mažinimo tikslų anksčiau negu 
2015 m.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi automobilių pramonėje naujo automobilio sukūrimo ir pagaminimo ciklas – nuo 
penkerių iki septynerių metų, privaloma norma galėtų būti nustatyta tik vėlesniems nei 2015 
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metams. Jei terminas būtų ankstyvesnis, jis neatitiktų ekonominės tikrovės. 

Pakeitimas 18
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Visiškai teršalų nemetančios 
transporto priemonės mažina 
priklausomybę nuo iškastinio kuro. Nors 
gaminant degalus visiškai teršalų 
nemetančioms transporto priemonėms 
kažkiek išskiriama CO2, šie automobiliai 
meta mažiau šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų nei vidaus degimo varikliai. Todėl 
reikia skatinti tokių transporto priemonių, 
pvz., varomų elektra arba vandeniliu, 
kūrimą ir gamybą, nustatant reikalavimą, 
kad nuo 2020 m. bent 8 proc. visų naujų 
transporto priemonių visiškai nemestų 
CO2.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių tipų visiškai nemetančios teršalų transporto priemonės, pvz., elektra arba 
vandeniliu varomos transporto priemonės, jau egzistuoja keletą metų, o jas kuria nemažai 
gamintojų, tačiau iki šiol nemetančios teršalų transporto priemonės nepateikiamos į rinką 
didesniu mastu. Būtina skatinti šių transporto priemonių gamybą. 

Pakeitimas 19
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant automobilių rinkoje išlaikyti 
įvairovę ir galimybę toje rinkoje tenkinti 

(12) Siekiant automobilių rinkoje išlaikyti 
įvairovę ir galimybę toje rinkoje tenkinti 
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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. 

įvairius vartotojų poreikius, lengviesiems 
automobiliams taikomos CO2 normos 
turėtų būti nustatomos kaip tiesinė 
priklausomybė nuo automobilių „naudos“. 
Tinkamiausias parametras „naudai“ 
apibrėžti yra transporto priemonės ratų 
apibrėžtas jos plotas (tarpuvėžio pločio ir 
atstumo tarp ašių sandauga), nes jis 
labiau nei alternatyvusis parametras –
masė – skatina mažinti automobilių dydį. 
Bet kokiu atveju apie parametrą –
transporto priemonės ratų apibrėžtą jos 
plotą – turėtų būti renkami duomenys, kad 
„naudos“ principu atliekamas ilgalaikis 
įvertinimas būtų paprastesnis. Nustatant 
normas reikėtų atsižvelgti į numatomus 
naujų automobilių masės ir transporto 
priemonės ratų apibrėžto jos ploto 
pokyčius iki 2012 m. ir vengti ydingų 
paskatų didinti transporto priemonių masę 
arba transporto priemonės ratų apibrėžtą 
jos plotą 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, taip pat transporto priemonės 
ratų apibrėžtas jos plotas, gali būti 
didinami. Normų diferenciacija turėtų 
paskatinti mažinti visų kategorijų 
automobilių išmetamų teršalų kiekį, 
pripažįstant, kad sunkesnių automobilių 
išmetamų teršalų kiekis gali būti 
mažinamas daugiau. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas taikyti masės parametrą sukurtų nepalankias sąlygas lengvesnių 
automobilių gamintojams. Tai nepriimtina. Transporto priemonės svorio mažinimas yra viena 
svarbiausių priemonių siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Turėtų būti taikomas 
transporto priemonės ratų apibrėžto jos ploto parametras.
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Pakeitimas 20
Jens Holm

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“. 
Tinkamiausias parametras „naudai“ 
apibrėžti yra transporto priemonės ratų 
apibrėžtas jos plotas (tarpuvėžio pločio ir 
atstumo tarp ašių sandauga), nes jis 
labiau nei alternatyvusis parametras –
masė – skatina mažinti automobilių dydį. 
Bet kokiu atveju apie parametrą –
transporto priemonės ratų apibrėžtą jos 
plotą – turėtų būti renkami duomenys, kad 
„naudos“ principu atliekamas ilgalaikis 
įvertinimas būtų paprastesnis. Nustatant 
normas reikėtų atsižvelgti į numatomus 
naujų automobilių masės ir transporto 
priemonės ratų apibrėžto jos ploto 
pokyčius iki 2012 m. ir vengti ydingų 
paskatų didinti transporto priemonių masę 
arba transporto priemonės ratų apibrėžtą 
jos plotą 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, taip pat transporto priemonės 
ratų apibrėžtas jos plotas, gali būti 
didinami. Normų diferenciacija turėtų 
paskatinti mažinti visų kategorijų 
automobilių išmetamų teršalų kiekį, 
pripažįstant, kad sunkesnių automobilių 
išmetamų teršalų kiekis gali būti 
mažinamas daugiau. 

Or. en
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Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė.

Pakeitimas 21
Anders Wijkman

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 

(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 transporto priemonės ratų 
apibrėžtas jos plotas (tarpuvėžio pločio ir 
atstumo tarp ašių sandauga), nes jis 
labiau nei alternatyvusis parametras –
masė – skatina mažinti automobilių dydį. 
Bet kokiu atveju apie parametrą –
transporto priemonės ratų apibrėžtą jos 
plotą – turėtų būti renkami duomenys, kad 
„naudos“ principu atliekamas ilgalaikis 
įvertinimas būtų paprastesnis. Nustatant 
normas reikėtų atsižvelgti į numatomus 
naujų automobilių masės ir transporto 
priemonės ratų apibrėžto jos ploto 
pokyčius iki 2012 m. ir vengti ydingų 
paskatų didinti transporto priemonių masę 
arba transporto priemonės ratų apibrėžtą 
jos plotą 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, taip pat transporto priemonės 
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diferenciacija turėtų paskatinti mažinti visų 
kategorijų automobilių išmetamų teršalų 
kiekį, pripažįstant, kad sunkesnių 
automobilių išmetamų teršalų kiekis gali 
būti mažinamas daugiau. 

ratų apibrėžtas jos plotas, gali būti 
didinami. Normų diferenciacija turėtų 
paskatinti mažinti visų kategorijų 
automobilių išmetamų teršalų kiekį, 
pripažįstant, kad sunkesnių automobilių 
išmetamų teršalų kiekis gali būti 
mažinamas daugiau. 

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonės ratų apibrėžtu jos plotu grindžiamos normos suteiks mašinų 
gamintojams daugiau pasirinkimo galimybių mažinant išmetamo CO2 kiekį ir nepalankių 
sąlygų pastangoms mažinti transporto priemonės svorį.

Pakeitimas 22
Rebecca Harms

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 

(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 po 2012 m. yra transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas 
(tarpuvėžio pločio ir atstumo tarp ašių 
sandauga). Turėtų būti renkami duomenys 
apie transporto priemonės ratų apibrėžtą 
jos plotą (tarpuvėžio pločio ir atstumo tarp 
ašių sandauga), kad būtų galima 
diferencijuoti nuo 2013 m. nustatomas 
vidutines normas. 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. 
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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. 

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. 

Or. en

Pagrindimas

Duomenys apie transporto priemonės apibrėžtą jos plotą bus prieinami nuo 2010 m.; pagal 
juos turėtų būti diferencijuojamos vidutinės normos. 

Pakeitimas 23
Kurt Joachim Lauk

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 

(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 
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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. 

ir atstumo tarp ašių sandauga), kad 
„naudos“ principu atliekamas ilgalaikis 
įvertinimas būtų paprastesnis. Nustatant 
normas reikėtų atsižvelgti į numatomus 
naujų automobilių masės pokyčius iki 
2015 m. ir vengti ydingų paskatų didinti 
transporto priemonių masę siekiant 
palankesnių išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo normų. Todėl nustatant 2015 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. 

Or. de

Pagrindimas

Kadangi automobilių pramonėje naujo automobilio sukūrimo ir pagaminimo ciklas – nuo 
penkerių iki septynerių metų, privaloma norma galėtų būti nustatyta tik vėlesniems nei 2015 
metams. Jei terminas būtų ankstyvesnis, jis neatitiktų ekonominės tikrovės.

Pakeitimas 24
Riitta Myller

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 būsimus 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. Reglamentu 
efektyviai skatinamos poveikį aplinkai 
mažinančios naujovės ir jame 
atsižvelgiama į būsimus technologijos 
naujoves. Ypač reikia skatinti hibridinių ir 
elektra varomų automobilių raidą, nes jie 
išmeta gerokai mažiau teršalų nei paprasti 
automobiliai. Dėl tų priežasčių yra 
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didinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir sukuriama daugiau 
aukštos kokybės darbo vietų.

Or. fi

Pakeitimas 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 būsimus 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. Reglamentu 
efektyviai skatinamos poveikį aplinkai 
mažinančios naujovės ir jame 
atsižvelgiama į būsimus technologijos 
naujoves. Dėl tų priežasčių yra didinamas 
Europos pramonės konkurencingumas ir 
sukuriama daugiau aukštos kokybės darbo 
vietų. Komisija gali apsvarstyti galimybę į 
bandymo procedūrų tikrinimą, numatytą 
Reglamento (EB) 715/2007 14 straipsnio 
3 dalyje, įtraukti poveikį aplinkai 
mažinančių naujovių priemones. 

Or. en

Pakeitimas 26
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Pripažįstama, kad įsigaliojus šiam 
reglamentui, į kurį, siekiant paspartinti 
ypač mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių tiekimą Europos 
rinkai ankstyvaisiais prekybos jais etapais, 
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taip pat įtrauktos konkrečios laikinai 
taikomos nuostatos, bus patiriama labai 
daug išlaidų dėl ankstesnės kartos labai 
mažai anglies dioksido išmetančių 
transporto priemonių technologijų tyrimų, 
plėtros ir vieneto gamybos sąnaudų norint 
tiekti šias technologijas rinkai.

Or. en

Pakeitimas 27
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekdama nustatytų su klimato kaita 
susijusių rodiklių, Europos Sąjunga 
turėtų siekti artimiausiu metu užtikrinti 
judėjimą be CO2. Automobilių gamintojai 
turėtų siekti iki 2050 m. rinkai tiekti 
visiškai teršalų nemetančius lengvuosius 
automobilius.

Or. en

Pagrindimas

Tik nustačiusi aiškius, ambicingus ilgalaikius tikslus ES taps arba išliks pasaulio lydere 
diegiant ekologiškai švarių automobilių technologijas. 

Pakeitimas 28
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Naudojant alternatyvius degalus 
galima labai sumažinti per visą degalų 
gyvavimo grandinę nuo gamybos iki 
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sudeginimo automobilyje (angl. Well-to-
Wheel) išmetamo CO2 kiekius. Taigi 
šiame reglamente nustatomos specialios 
nuostatos, skirtos toliau skatinti Europos 
rinkoje naudoti daugiau alternatyviais 
degalais varomų transporto priemonių. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti skatinamas automobilių, kurie gali naudoti alternatyvias degalų rūšis, kūrimas. 
Kadangi alternatyvių degalų naudojimas gali padėti gerokai sumažinti per visą degalų 
gyvavimo grandinę nuo gamybos iki sudeginimo automobilyje išmetamo CO2 kiekius, 
transporto priemonių parkas turėtų būti pritaikytas naudoti šiuos degalus. 

Pakeitimas 29
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Šiame reglamente, kuriame 
pripažįstama, kad naudojant biodegalus 
galima labai sumažinti per visą degalų 
gyvavimo grandinę nuo gamybos iki 
sudeginimo automobilyje (angl. Well-to-
Wheel) išmetamo CO2 kiekius ir kad 
automobilių gamintojai gali patobulinti 
automobilius taip, kad jie važiuotų varomi 
ir tradicinių, ir alternatyvių degalų ir taip 
laipsniškai būtų pereita prie mažiau CO2
išskiriančio kuro, nustatomos specialios 
nuostatos, skirtos toliau skatinti Europos 
rinkoje naudoti daugiau kelių rūšių kuru, 
įskaitant etanolį, varomų transporto 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Kuro tiekėjai nėra linkę vystyti biokurui skirtos infrastruktūros, kol yra pakankama įprastinio 
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kuro paklausa. Mišraus kuro naudojimo technologija, suteikianti galimybę naudoti benzino ir 
biokuro mišinį, gali padėti atverti rinką. Šios priemonės, kartu su būsimais biokurui skirtais 
tvarumo kriterijais ir daug našesnėmis transporto priemonių technologijomis, – vienas iš 
kelių būdų CO2 taršai mažinti.

Pakeitimas 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Šiame reglamente, kuriame 
pripažįstama, kad naudojant biodegalus 
galima labai sumažinti per visą degalų 
gyvavimo grandinę nuo gamybos iki 
sudeginimo automobilyje (angl. Well-to-
Wheel) išmetamo CO2 kiekius ir kad 
automobilių gamintojai gali patobulinti 
automobilius taip, kad jie važiuotų varomi 
ir tradicinių, ir alternatyvių degalų ir taip 
laipsniškai būtų pereita prie mažiau CO2
išskiriančio kuro, nustatomos specialios 
nuostatos, skirtos toliau skatinti Europos 
rinkoje naudoti daugiau alternatyviais 
degalais varomų transporto priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.
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Pakeitimas 31
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Šiame reglamente, kuriame 
pripažįstama, kad naudojant biodegalus 
galima labai sumažinti per visą degalų 
gyvavimo grandinę nuo gamybos iki 
sudeginimo automobilyje (angl. Well-to-
Wheel) išmetamo CO2 kiekius ir kad 
automobilių gamintojai gali patobulinti 
automobilius taip, kad jie važiuotų varomi 
ir tradicinių, ir alternatyvių degalų ir taip 
laipsniškai būtų pereita prie mažiau CO2
išskiriančio kuro, nustatomos specialios 
nuostatos, skirtos toliau skatinti Europos 
rinkoje naudoti daugiau alternatyviais 
degalais varomų transporto priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamo CO2 normoje neatsižvelgiama į tai, ar išmetamas iškastinis, ar biologinis CO2. Jei 
šiuo teisės aktu norima mažinti žmogaus į atmosferą išmetamo CO2 kiekį, turėtų būti siekiama 
rasti iškastinių degalų alternatyvų. Lengviausias būdas gamintojams vykdyti pasiūlyto teisės 
akto reikalavimus būtų pereiti prie dyzelinių variklių. Tačiau teisės aktas taip pat turėtų 
palikti galimybę priimti su alternatyviais degalais susijusius sprendimus, kurie šiuo metu gali 
neatitikti teisės akto nepaisant to, kad naudojant tokius degalus galima labai sumažinti per 
visą degalų gyvavimo grandinę nuo gamybos iki sudeginimo automobilyje (angl. Well-to-
Wheel) išmetamo CO2 kiekius. 

Pakeitimas 32
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Šiame reglamente, kuriame 
pripažįstama, kad naudojant biodegalus 
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galima labai sumažinti per visą degalų 
gyvavimo grandinę nuo gamybos iki 
sudeginimo automobilyje (angl. Well-to-
Wheel) išmetamo CO2 kiekius ir kad 
automobilių gamintojai gali patobulinti 
automobilius taip, kad jie važiuotų varomi 
ir tradicinių, ir alternatyvių degalų ir taip 
laipsniškai būtų pereita prie mažiau CO2
išskiriančio kuro, nustatomos specialios 
nuostatos, skirtos toliau skatinti Europos 
rinkoje naudoti daugiau kelių rūšių kuru, 
įskaitant etanolį, varomų transporto 
priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Naftos perdirbimo pramonė sukurs visą naujų degalų infrastruktūrą tik kai atsiras 
pakankama tokių degalų paklausa. Siekdami įveikti šią problemą, automobilių gamintojai į 
automobilius diegia technologiją, kurią taikant automobilis gali būti varomas bet kokiu 
benzino ir biodegalų mišiniu, nes mišinio santykį automatiškai atpažįsta tam tikras jutiklis. Ši 
papildoma techninė įranga sudaro sąlygas tam, kad automobilis viso jo gyvavimo ciklo metu 
(apie 12 metų) galėtų būti varomas biodegalais, o tai padėtų gerokai sumažinti išmetamo CO2
kiekius. 

Pakeitimas 33
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas specialios paskirties transporto 
priemonėms, kurių tipą patvirtinant 
taikomi specialūs reikalavimai, įskaitant 
transporto priemones, vykdant Bendrijos 
politiką padėti neįgaliesiems komerciniais 
tikslais specialiai pagamintas taip, kad į 
jas tilptų neįgaliojo vežimėlis. 

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Reglamente siūlomas vidurkis, kurį turi pasiekti gamintojai, o ne privalomas standartas, kurį 
turi atitikti visos naujos transporto priemonės, kaip pvz., Euro standartas. Specialios 
paskirties transporto priemonėms numatyta išimtis jau yra įtvirtinta Euro standarte, todėl čia 
nebūtina jos minėti, nes daugiau CO2 metančias transporto priemones atsveria mažiau CO2
metančios transporto priemonės. 

Pakeitimas 34
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
specialios paskirties transporto 
priemonėms, kurių tipą patvirtinant taikomi 
specialūs reikalavimai, įskaitant transporto 
priemones, vykdant Bendrijos politiką 
padėti neįgaliesiems komerciniais tikslais 
specialiai pagamintas taip, kad į jas tilptų 
neįgaliojo vežimėlis.

(16) Šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
specialios paskirties transporto 
priemonėms, kurių tipą patvirtinant taikomi 
specialūs reikalavimai, arba transporto 
priemonėms, vykdant Bendrijos politiką 
padėti neįgaliesiems komerciniais tikslais 
specialiai pagamintoms taip, kad į jas 
tilptų neįgaliojo vežimėlis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama numatyti, kad transporto priemonėms, kurios specialiai pagamintos taip, kad į jas 
galima būtų įvežti ir sustatyti neįgaliųjų vežimėlius, ir kurios nėra patvirtintos kaip vežimėliui 
neįgaliesiems pritaikytos transporto priemonės, bet kurioms suteiktas Europos transporto 
priemonių tipo patvirtinimas, nebūtų taikomas šis reglamentas. Šis pakeitimas užtikrins visų 
neįgaliojo vežimėliui prieinamų transporto priemonių lygiavertiškumą šiame reglamente. Ši 
nuostata atitiktų Bendrijos politiką, kuria siekiama padėti neįgaliems asmenims. 
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Pakeitimas 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Siekiant, kad rinkoje atsirastų kuo 
daugiau visiškai teršalų nemetančių arba 
mažai jų metančių automobilių, iki 2015 
metų, imtinai, skaičiuojant vidutinį 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį kiekvienas 
toks naujai įregistruotas automobilis 
turėtų būti skaičiuojamas, atitinkamai 
kaip trys automobiliai ir pusantro 
automobilio.

Or. de

Pagrindimas

Ypač naujoviškiems automobiliams, kurie visiškai nemeta CO2 arba meta jo nedaug, turi būti 
skiriami balai (bonusai), kad šie automobiliai greičiau patektų į rinką.

Pakeitimas 36
Bogusław Sonik

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 
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.

(21) Direktyvoje 2007/46/EB numatoma, 
kad gamintojai privalo išduoti atitikties 
liudijimus, kuriuos turi turėti kiekvienas 
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 turėtų 
būti paremti tik šiuo dokumentu. Jei ES 
valstybės narės dėl pateisinamų priežasčių 
naujo lengvojo automobilio registravimui 
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ir leidimui eksploatuoti nenaudoja 
atitikties liudijimų, jos imasi reikalingų 
priemonių pakankamai griežtai kontrolei 
užtikrinti. Turėtų būti sukurta Europos 
bendra tipinė atitikties liudijimų duomenų 
bazė. Ji turėtų būti naudojama kaip 
vienintelis informacijos šaltinis, 
padedantis valstybėms narėms tvarkyti 
savo registravimo duomenis, kai 
registruojamos naujos transporto 
priemonės. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
valstybės narės naudotųsi elektroniniu 
tinklu, pvz., tokiu, koks buvo pasiūlytas 
pagal REGNET projektą, sudarančiu 
sąlygas toliau racionalizuoti registravimo 
duomenų, pvz., apie išmetamus CO2 
kiekius, mainus griežtos kontrolės tikslais. 
Be to, kad gamintojai galėtų atsižvelgti į 
pokyčius rinkoje, Komisija turėtų ne 
vėliau kaip iki kiekvienų kontrolės metų 
rugpjūčio 30 d. kiekvienam gamintojui 
pateikti tarpinę kontrolės ataskaitą už tuos 
metus. 

Or. en

Pagrindimas

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established. 
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.
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Pakeitimas 37
Thomas Ulmer

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 
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.

(21) Direktyvoje 2007/46/EB numatoma, 
kad gamintojai privalo išduoti atitikties 
liudijimus, kuriuos turi turėti kiekvienas 
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 turėtų 
būti paremti tik šiuo dokumentu. Jei ES 
valstybės narės dėl pateisinamų priežasčių 
naujo lengvojo automobilio registravimui 
ir leidimui eksploatuoti nenaudoja 
atitikties liudijimų, jos imasi reikalingų 
priemonių pakankamai griežtai kontrolei 
užtikrinti. Turėtų būti sukurta Europos 
bendra tipinė atitikties liudijimų duomenų 
bazė. Ji turėtų būti naudojama kaip 
vienintelis informacijos šaltinis, 
padedantis valstybėms narėms tvarkyti 
savo registravimo duomenis, kai 
registruojamos naujos transporto 
priemonės. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
valstybės narės naudotųsi elektroniniu 
tinklu, pvz., tokiu, koks buvo pasiūlytas 
pagal REGNET projektą, sudarančiu 
sąlygas toliau racionalizuoti registravimo 
duomenų, pvz., apie išmetamus CO2 
kiekius, mainus griežtos kontrolės tikslais. 
Be to, kad gamintojai galėtų atsižvelgti į 
pokyčius rinkoje, Komisija turėtų ne 
vėliau kaip iki kiekvienų kontrolės metų 
rugpjūčio 30 d. kiekvienam gamintojui 
pateikti tarpinę kontrolės ataskaitą už tuos 
metus.

Or. en
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Pagrindimas

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established.
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

Pakeitimas 38
Adam Gierek

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 priklausomai 
nuo to, kiek gamintojai viršijo jiems 
nustatytą normą. Jis turėtų būti panašus į 
kitiems sektoriams pagal Europos 
prekybos išmetamųjų teršalų leidimais 
sistemą (ETS) taikomą mokestį. Sumos, 
kurios surenkamos iš mokesčių už viršytą 
taršos normą, turėtų būti laikomas Europos 
Sąjungos biudžeto įplaukomis. 

Or. pl

Pagrindimas

Palyginti su kitiems sektoriams taikomomis baudomis, siūlomos baudos už viršytą taršos 
normą yra neproporcingos ir nepagrįstai didelės: 2015 m. siūloma 95 EUR bauda už 1 g 
CO2/km (tolygi 475 EUR už toną) yra beveik penkis kartus didesnė nei 100 EUR už toną 
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bauda, kuri taikoma pagal ETS. 

Pakeitimas 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

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 
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, kartu 
užtikrinant, kad ši sankcija, palyginti su 
kitais sektoriais, kuriuose išmetamas CO2, 
būtų proporcinga ir suderinama su 
kitomis CO2 mažinimo priemonėmis, 
mokesčiai už viršytą taršos normą turėtų 
būti skaičiuojami pagal mokesčius, 
mokamus ES apyvartinių taršos leidimų 
sistemoje. 

Or. de

Pakeitimas 40
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kaip gamintojai laikosi šiuo (22) Kaip gamintojai laikosi šiuo 
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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.

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. Šis mokestis 
turėtų būti panašus į kitiems sektoriams 
pagal ES prekybos taršos leidimais 
sistemą taikomus mokesčius. Sumos, 
kurios surenkamos iš mokesčių už viršytą 
taršos normą, turėtų būti laikomas Europos
Sąjungos biudžeto įplaukomis.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomos baudos ir kompensuojamieji mokėjimai visiškai neproporcingi ir jų visiškai 
negalima palyginti su kitiems sektoriams taikomais mokėjimais. Dabartinės baudos atitiktų 
475 EUR/t per metus 2015 m., o kituose sektoriuose, kuriuose taikoma Europos prekybos 
taršos leidimais sistema, jos būtų 20–40 EUR/t, papildomos baudos – 100 EUR/t (jeigu 
nesilaikoma reikalavimų), mokestis už energijos naudojimo požiūriu efektyvių transporto 
priemonių propagavimą – 20 EUR/t.

Pakeitimas 41
Chris Davies

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 

(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 
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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. 

2015 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, bus sumokamos į fondą, kurio 
pajamos turi būti naudojamos kelių eismo 
sukeliamam CO2 išmetimui mažinti ir 
moksliniams tyrimams, susijusiems su 
naujomis ir energijos požiūriu 
veiksmingomis technologijomis, atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patvirtinamas 2007 m. spalio mėn. Parlamento sutartas tvarkaraštis; siekiama, kad 
šis tvarkaraštis būtų susietas su aplinkosaugos požiūriu ambicingesniu tikslu išmetamų 
teršalų kiekį sumažinti vidutiniškai iki 125 g CO2/km. Nuobaudos turėtų būti įvestos nuo 2015 
m. ir kasmet didinamos. Pajamos, surenkamos iš automobilių gamintojų, nesilaikiusių 
reikalavimų, turėtų būti paskirstytos mažiau teršalų išmetančių automobilių gamintojams, 
kurių daugumos pelno normos dėl aplinkai naudingos strategijos vykdymo yra mažesnės.

Pakeitimas 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 

(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 
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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.

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 realias 
pagrįstas technologines sąnaudas. Sumos, 
kurios surenkamos iš mokesčių už viršytą 
taršos normą, turėtų būti laikomas Europos 
Sąjungos biudžeto įplaukomis ir 
naudojamos siekiant padidinti paramą 
CO2 mažinimo tyrimams ir naujovėms 
automobilių sektoriuje. 

Or. en

Pakeitimas 43
Rebecca Harms

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 
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, mokestis 
visiems gamintojams turėtų būti 
atsižvelgiama didesnis už technologines 
sąnaudas. Sumos, kurios surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomas Europos Sąjungos biudžeto 
įplaukomis. 

Or. en
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Pakeitimas 44
Matthias Groote

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 
priklausomai nuo to, kiek gamintojai 
viršijo jiems nustatytą normą. 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. 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti tik vienas įvadinis etapas. Jei visam parkui būtų numatytas įvadinis etapas, 
gamintojams būtų suteikta lankstumo prisitaikyti prie vidutinio išmetamo CO2 lygio. Jei 
gamintojai viršytų šį vidurkį, nuo 2012 m. jie turėtų mokėti po 95 EUR už gramą CO2, išmesto 
viršijant taršos normą.
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Pakeitimas 45
Kurt Joachim Lauk

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 
2015 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.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi automobilių pramonėje naujo automobilio sukūrimo ir pagaminimo ciklas – nuo 
penkerių iki septynerių metų, privaloma norma galėtų būti nustatyta tik vėlesniems nei 2015 
metams. Jei terminas būtų ankstyvesnis, jis neatitiktų ekonominės tikrovės.

Pakeitimas 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kaip gamintojai laikosi šiuo 
reglamentu nustatytų normų, turėtų būti 

(22) Kaip gamintojai laikosi šiuo 
reglamentu nustatytų normų, turėtų būti 
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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.

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. Mokestis turėtų atitikti 
kitiems sektoriams pagal Europos 
prekybos taršos leidimais sistemą (ETS) 
taikomą mokestį. Sumos, kurios 
surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos 
normą, turėtų būti laikomas Europos 
Sąjungos biudžeto įplaukomis.

Or. it

Pagrindimas

Palyginti su kitiems sektoriams taikomomis baudomis, siūlomos baudos už viršytą taršos 
normą yra neproporcingos ir nepagrįstai didelės: 2015 m. siūloma 95 eurų bauda už 1 g 
CO2/km (tolygi 475 eurams už toną) yra beveik penkis kartus didesnė nei 100 eurų už toną 
bauda, kuri taikoma pagal ETS.

Pakeitimas 47
Johannes Blokland

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 

(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 
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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. 

bėgant, mokestis turėtų būti didinamas.
Siekiant užtikrinti reikiamą pagrindą imtis 
priemonių mažinti savitąjį lengvųjų 
automobilių išmetamą CO2 kiekį, mokestis
turėtų būti didesnis už technologines 
sąnaudas. Sumos, kurios surenkamos iš 
mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų 
būti laikomas Europos Sąjungos biudžeto 
įplaukomis. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai užtikrinti, kad būtų laikomasi vidutinių ES normų, nuobaudos turi būti 
didesnės nei išmetamų teršalų kiekio mažinimo technologinės sąnaudos.

Pakeitimas 48
Gyula Hegyi

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 
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 ir 
naudojamos tvaraus transporto rūšims, 
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ypač viešajam transportui, remti. 

Or. en

Pagrindimas

Nuobaudos už automobilius, neatitinkančius aplinkosaugos reikalavimų, turėtų būti 
naudojamos tvaraus transporto rūšių plėtrai. 

Pakeitimas 49
Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Reikėtų pasinaudoti fiskalinėmis 
priemonėmis ir todėl ragina valstybes 
nares teikti paskatas siekiant paskatinti 
įsigyti mažiau CO2 išmetančius 
automobilius; taip pat ragina Tarybą 
priimti pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
lengviesiems automobiliams taikomų 
mokesčių;

Or. it

Pagrindimas

Paaiškėjo, kad valstybėse, kuriose taikomos mokesčių lengvatos mažai CO2 išmetantiems 
automobiliams, labai padidėjo aplinką tausojančių automobilių pardavimas. Taigi Taryba 
raginama priimti pasiūlymą dėl direktyvos, kuris padės šiuo atžvilgiu suderinti mokesčių 
politiką. COM(2005) 261.
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Pakeitimas 50
Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) Būtina užtikrinti, kad pagal 
peržiūrėtos Direktyvos 1999/94/EB 
nuostatas vartotojui būtų teikiama aiški 
informacija apie automobilio degalų 
sunaudojimą ir konkrečius išmetamo CO2
kiekius, kad jie galėtų pirkti remdamiesi 
informacija.

Or. it

Pagrindimas

Prekybos naujais automobiliais reklaminėje medžiagoje turėtų būti pateikiami duomenys apie 
tų modelių degalų sunaudojimą ir išmetamo CO2 kiekį.

Pakeitimas 51
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
24a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Norint mažinti lengvųjų 
automobilių išmetamo CO2 kiekius, reikia 
tobulinti infrastruktūrą, kad būtų 
sudarytos sąlygos naudoti įvairiu kuru 
(elektros energija, vandeniliu, 
biodegalais, t. t.) varomas transporto 
priemones, ir tam reikia skirti lėšų iš 
struktūrinių ir žemės ūkio fondų.

Or. en

Pagrindimas

Kad naujos ekologiškos technologijos (vandeniliu, elektros energija varomos transporto 
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priemonės, t. t.) būtų ekonomiškai perspektyvios, joms reikia masinės rinkos. Automobilių 
gamintojai į šias technologijas daug investuoja. Tačiau vartotojai tokias transporto 
priemones pirks tik tuomet, jei bus reikiama infrastruktūra. Todėl ES veiksmai šioje srityje 
turi būti nuoseklūs ir apimti paramą infrastruktūros tobulinimui nustatytiems tikslams 
pasiekti.

Pakeitimas 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
29a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Dabartinė Europos patvirtinimo 
sistema neapima visų techninių 
galimybių, kurias galima naudoti siekiant 
sumažinti CO2 išmetimų kiekį. Taigi 
būtina apibrėžti įvertinimo procesą 
numatant nuostatas, kuriomis remiantis 
būtų galima įvertinti su technologinių 
priemonių įgyvendinimu susijusias CO2
mažinimo galimybes. Tai tokios 
technologijos, į kurias neatsižvelgiama 
arba nepakankamai atsižvelgiama 
matuojant pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones. 
Ekologinių inovacijų patvirtinimai 
suteikiami kaip papildomos paskatos 
gamintojams apskaičiuojant naudą, 
gaunamą siekiant jiems taikomų savitųjų 
CO2 mažinimo normų. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ekologinių naujovių svarbą, ši konstatuojamoji dalis reikalinga dėl tų 
išmetamo CO2 kiekį mažinančių naujovių, kurios padeda sumažinti CO2 kiekį papildomai prie 
1 straipsnyje minimų papildomų priemonių, nors jų poveikio bandymų cikle nesimato. Šios 
ekologinės naujovės gali būti labai naudingos aplinkai, vairuotojui ir visai Europos 
visuomenei.
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Pakeitimas 53
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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 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.

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 
transporto sektorių. Reglamente 
nustatoma norma – nuo 2012 m. sausio 
1 d. naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą 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.
Reglamente taip pat nustatyti tikslai – nuo 
2020 m. sausio 1 d. naujam automobiliui 
nuvažiavus kilometro atstumą vidutiniškai 
turėtų būti išmetama ne daugiau kaip 80 g 
CO2 ir nuo 2025 m. sausio 1 d. – 60 g 
CO2, taip pat orientacinis tikslas – nuo 
2017 m. sausio 1 d. turėtų būti išmetama 
ne daugiau kaip 110 g CO2/km. 

Or. en
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Pagrindimas

Automobilių pramonės sektorius turi taip pat siekti bendrų tikslų mažinti išmetamą CO2 kiekį. 
Siūloma, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. naujam automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama ne daugiau kaip 80 g CO2, o nuo 2025 m. sausio 1 d. – 60 g 
CO2, kad būtų suteiktos paskatos mažinti automobilių išmetamo CO2 kiekį. 

Pakeitimas 54
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2. 

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 
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.

1a. Šio individualaus tikslo 2012 m.
privalo pasiekti mažiausiai vienas 
ketvirtadalis visų naujų automobilių, 2013 
m. – mažiausiai pusė, 2014 m. –
mažiausiai trys ketvirtadaliai, o 2015 m. –
visi nauji automobiliai. Siekiant visiems 
naujiems automobiliams 2015 m. 
nustatyto – pagal formulę apskaičiuoto –
individualaus tikslo, reikės atitinkamai 
patobulinti automobilių techninius 
sprendimus.

1b. Šis reglamentas bus papildytas kitomis 
priemonėmis, kurios kaip Bendrijos 
integruoto požiūrio dalis, leistų išmetamą 
CO2 kiekį sumažinti 10 g/km. 
1c. Išmetamo CO2 kiekiai  matuojami 
vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 
715/2007 ir jame nurodytomis vykdymo 
nuostatomis. Į kitas automobilių 
gamintojų ir jų tiekėjų papildomas 
priemones, kuriomis mažinamas 
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išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, keliant reikalavimus 
automobiliams atsižvelgiama 
vadovaujantis reglamento 6 straipsniu ir 
III priedu. 

Or. de

Pagrindimas

Griežtas apsiribojimas matavimo rezultatais vadovaujantis galiojančia tikrinimo procedūra ir 
papildomų priemonių ribojimas iki 10 g CO2/ km sumažina technologines galimybes ir 
nesuteikia paskatos veiksmingoms ekologinėms naujovėms vystyti. Transporto priemones 
reikia laikyti bendra visuma ir jose būtina siekti kaip galima didesnės technologinės 
pažangos. Tikrinimo procedūros pakeitimai nėra veiksmingas sprendimas. Todėl 
vadovaujantis šio reglamento 6 straipsnio ir IIa priedo nuostatomis būtina suteikti 
priskaičiavimo galimybę.

Pakeitimas 55
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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 

Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų 
keleivinių automobilių ir lengvųjų 
komercinių transporto priemonių
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
atsižvelgiant į išmetamą CO2 kiekį, kad 
būtų užtikrintas reikiamas vidaus rinkos 
veikimas ir būtų pasiektas pagrindinis 
tikslas – sumažinti Europos Sąjungoje, 
įskaitant transporto sektorių, išmetamo 
CO2 kiekį. Reglamente nustatytas tikslas –
nuo 2012 m. sausio 1 d. naujam 
lengvajam keleiviniam automobiliui 
nuvažiavus kilometro atstumą vidutiniškai 
turėtų būti išmetama 120 g CO2, ir 
ilgalaikis tikslas 2020 m. sausio 1 d. – 90 
g CO2 (šis kiekis matuojamas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir kitas jo 
įgyvendinimo priemones). Šių tikslų turi 
būti siekiama tobulinant transporto 
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teršalų kiekį sumažinti 10 g/km. priemonių variklio technologiją.

Reglamente nustatyto tikslo – nuo 2012 
m. sausio 1 lengvajai komercinei 
transporto priemonei nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti 
išmetama 175 g CO2, o nuo 2015 m. 
sausio 1 d. – ne daugiau kaip 160 g CO2
(šis kiekis matuojamas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2007 ir kitas jo 
įgyvendinimo priemones) – turi būti 
siekiama tobulinant transporto priemonių 
variklio technologiją. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant ES tikslų dėl klimato kaitos mažinimo ir norint nustatyti ambicingą standartą 
likusioms pasaulio šalims turėtų būti nustatytas tikslas – automobiliui nuvažiavus kilometro 
atstumą vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g CO2, kurio turi būti siekiama vien tik 
tobulinant variklio technologiją. Ambicingas ilgalaikis tikslas yra naudingas ir pramonei, ir 
klimatui. Į Komisijos pasiūlymą neįtraukti autofurgonai. Autofurgonus į ši reglamentą reikia 
įtraukti, nes jų išmetamų teršalų kiekis sudaro apie 2 proc. viso ES transporto priemonių 
išmetamų teršalų kiekio. 

Pakeitimas 56
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 vidutiniškai turėtų būti išmetama 
120 g CO2. Reglamente nustatyto tikslo –
naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti 
išmetama 120 g CO2 (šis kiekis 

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 tikslas – sumažinti išmetamą 
CO2 kiekį ES, įskaitant transporto 
sektorių. Reglamente nustatytas tikslas –
nuo 2012 m. sausio 1 d. naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro 
atstumą vidutiniškai turėtų būti išmetama
120 g CO2, ir ilgalaikis tikslas 2020 m. 
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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.

sausio 1 d. – 90 g CO2/km (šis kiekis 
matuojamas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir kitas jo įgyvendinimo 
priemones). Šių tikslų turi būti siekiama 
tobulinant transporto priemonių variklio 
technologiją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant ES tikslų dėl klimato kaitos mažinimo ir norint nustatyti ambicingą standartą 
likusioms pasaulio šalims turėtų būti nustatytas tikslas – automobiliui nuvažiavus kilometro 
atstumą vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g CO2, kurio turi būti siekiama vien tik 
tobulinant variklio technologiją. Ambicingas ilgalaikis tikslas yra naudingas ir pramonei, ir 
klimatui. 

Pakeitimas 57
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2. 

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 – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2.

2. 120 g CO2 tikslą 2012 m. privalo 
pasiekti mažiausiai vienas ketvirtadalis 
visų naujų automobilių, 2013 m. –
mažiausiai pusė, 2014 m. – mažiausiai 
trys ketvirtadaliai, o 2015 m. – visi nauji 
automobiliai. 

Reglamente nustatyto tikslo – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 

3. Reglamente nustatyto tikslo – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
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CO2 (šis kiekis matuojamas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir kitas jo 
įgyvendinimo priemones) – turi būti 
siekiama tobulinant transporto priemonių 
variklio technologiją. 

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.

4. Šis reglamentas bus papildytas visomis 
kitomis priemonėmis, kurios kaip 
Bendrijos integruoto požiūrio dalis, gali 
padėti sumažinti išmetamą CO2 kiekį. 
Šiomis priemonėmis išmetamo CO2 kiekis 
sumažinamas bent 10 g/km. 

Or. de

Pagrindimas

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab  einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Pakeitimas 58
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 

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 tikslas – sumažinti išmetamą 
CO2 kiekį ES, įskaitant transporto 
sektorių. Reglamente nustatytas tikslas –
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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.

nuo 2012 m. sausio 1 d. naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro 
atstumą vidutiniškai turėtų būti išmetama 
120 g CO2, nuo 2020 m. sausio 1 d. – 80 g 
CO2/km, o nuo 2025 m. sausio 1 d. – 60 g 
CO2/km (šis kiekis matuojamas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir kitas jo 
įgyvendinimo priemones). Šių tikslų turi 
būti siekiama tobulinant transporto 
priemonių variklio technologiją.

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposals sets the average CO2 emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This Pakeitimas introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g 
CO2/km has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone 
implementation of that target. A long term target is necessary to counter the steadily growing 
emissions from cars and will create certainty for the car industry when planning their R & D 
schedule. 

Pakeitimas 59
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2. Reglamente nustatyto tikslo – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 

Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų 
automobilių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai atsižvelgiant į išmetamą CO2
kiekį, kad būtų užtikrintas reikiamas vidaus 
rinkos veikimas ir būtų pasiektas ES tikslas 
– naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti 
išmetama 120 g CO2. Reglamente 
nustatyto tikslo – naujam automobiliui 
nuvažiavus kilometro atstumą vidutiniškai 
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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.

turėtų būti išmetama 120 g CO2 2012 m., ir 
toliau CO2 būtų mažinamas iki 80 g/km 
2020 m. ir 60 g/km 2025 m. (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 leistų išmetamą 
teršalų kiekį priemonėmis, 
nepatenkančiomis į tipo patvirtinimo 
bandymų ciklą, toliau mažinti iki 10 g/km 
2012 m.

Or. en

Pagrindimas

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.

Pakeitimas 60
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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 vidutiniškai turėtų būti išmetama 
120 g CO2. Reglamente nustatyto tikslo –

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 tikslas – sumažinti išmetamą 
CO2 kiekį ES, įskaitant transporto 
sektorių. Reglamente nustatyto tikslo –
naujam automobiliui nuvažiavus kilometro 
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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.

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, kad būtų pasiektas pagrindinis 
ES tikslas – naujam automobiliui 
nuvažiavus kilometro atstumą vidutiniškai 
turėtų būti išmetama 120 g CO2.

Tobulinant transporto priemonių variklio 
technologiją 130 CO2 g/km tikslą 2012 m. 
privalo pasiekti mažiausiai 70 proc. visų 
naujų automobilių, 2013 m. – mažiausiai 
80 proc., 2014 m. – mažiausiai 90 proc., o 
2015 m. – visi nauji automobiliai. 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti tik vienas įvadinis etapas. Jei visam parkui būtų numatytas įvadinis etapas, 
gamintojams būtų suteikta lankstumo prisitaikyti prie vidutinio išmetamo CO2 lygio. Jei 
gamintojai viršytų šį vidurkį, nuo 2012 m. jie turėtų mokėti po 95 EUR už gramą CO2, išmesto 
viršijant taršos normą.

Pakeitimas 61
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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 

Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų 
automobilių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai atsižvelgiant į išmetamą CO2
kiekį, kad būtų užtikrintas reikiamas vidaus 
rinkos veikimas ir pasiektas pagrindinis ES 
tikslas – naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai būtų
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vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2. 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. 
Šis reglamentas bus papildytas kitomis 
priemonėmis, kurios kaip Bendrijos 
integruoto požiūrio dalis, leistų išmetamą 
teršalų kiekį sumažinti iki 10 g/km.

išmetama 120 g CO2 2012 m., 90 g CO2
2020 m. ir 60 g CO2 2030 m. (šis kiekis 
matuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir kitas jo įgyvendinimo 
priemones). Šių tikslų turi būti siekiama 
tobulinant transporto priemonių variklio 
technologiją.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatytos ilgalaikės normos 2020 m. ir 2030 m., taigi po 2012 m. 
išmetamo CO2 kiekio mažinimas sustotų. Be to, ilgalaikes normas reikia nustatyti siekiant 
suteikti pramonei ilgalaikę perspektyvą kuriant efektyviau kurą vartojančius automobilius ir 
paskatinti naujoves. Manoma, kad transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekis didės, jei 
nebus įgyvendintos tolesnės priemonės. Tokiu būdu transporto sektorius ir toliau smukdytų ES 
klimato politiką. 

Pakeitimas 62
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 

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 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 60 g CO2. 
Reglamente nustatyto tikslo – naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2 nuo 2012 m., 80 g/km nuo 2020 m. ir 
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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. 

60 g/km nuo 2025 m. (šis kiekis 
matuojamas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2007 ir kitas jo įgyvendinimo 
priemones) – turi būti siekiama tobulinant 
transporto priemonių variklio technologiją.

Or. en

Pagrindimas

Pasiekti 120 g CO2/km tikslą iki 2012 m. netaikant papildomų priemonių yra pirminis 
Komisijos pasiūlymas; jį įmanoma pasiekti tobulinant technologijas. Be to, siekiant 
automobilių gamintojams suteikti jiems reikalingą ilgalaikę perspektyvą, turi būti numatyti 
privalomi ilgalaikiai tikslai. 

Pakeitimas 63
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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 
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, 

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 
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, 
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leistų išmetamą teršalų kiekį sumažinti 
10 g/km. 

leistų išmetamą teršalų kiekį sumažinti 
10 g/km.

2014 m. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
poveikio įvertinimu pagrįstų normų 
vidutiniam ir ilgam laikotarpiui. 

Or. en

Pakeitimas 64
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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 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. 

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 
transporto sektorių. Reglamente 
nustatoma norma – nuo 2012 m. sausio 1 
d. naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą 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. Norma 
turi būti persvarstyta iki 2020 m. sausio 
1 d. 
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Or. en

Pakeitimas 65
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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.

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 – 2015 m. naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 130 g 
CO2. Reglamente nustatyto tikslo dėl 
vidutiniškai išmetamo CO2 kiekio (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, t. y. ekologinėmis 
inovacijomis, kurios bus Bendrijos 
integruoto požiūrio dalis. 

Or. en

Pakeitimas 66
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir tikslai Dalykas, tikslai ir normos
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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 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. 

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 
transporto sektorių. Reglamente 
nustatoma norma – nuo 2015 m. sausio 1 
d. naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti 
išmetama 125 g CO2 (šis kiekis 
matuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 
715/2007 ir kitas jo įgyvendinimo 
priemones). Šio tikslo 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. Reglamente taip pat nustatomas 
tikslas – siekti, kad nuo 2020 m. sausio 1 
d. naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti 
išmetama ne daugiau kaip 80 g CO2. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu nustatomas 2007 m. spalio mėn. Parlamento sutartas tikslas ir tvarkaraštis. Šis 
trumpalaikis tikslas yra aplinkosaugos požiūriu ambicingesnis, nei pasiūlytas Komisijos, 
tačiau tvarkaraštis suteikia pramonei daugiau laiko pasiekti šį tikslą mažiausiomis galimomis 
sąnaudomis. Pasiūlytas tikslas vidutinės trukmės laikotarpiui (2020 m.) yra ambicingesnis, 
nei sutartas Parlamento. Juo pripažįstama gerokai pažangesnė pramonės šiuo metu užimama 
pozicija ir dėl nepaprastai išaugusių naftos kainų vartotojų daromas spaudimas imtis 
pokyčių. 
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Pakeitimas 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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. 

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 
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, kuriomis
kaip Bendrijos integruoto požiūrio dalimi, 
siekiama išmetamą teršalų kiekį sumažinti 
dar 10 g/km. 

2014 m. Europos Komisija, remdamasi 
padėties vertinimu ir įvertinusi teisines 
pasekmes, nustatys naujiems 
automobiliams taikomus tikslus vidutinės 
ir ilgos trukmės laikotarpiui, kurie 
įsigalios nuo 2020 m., bei pateiks juos 
Tarybos ir Parlamento sprendimui. Kartu 
Komisija pateiks pasiūlymą dėl visapusio 
požiūrio nustatant visas išmetamo CO2
kiekio mažinimui skirtas priemones, 
siekdama pašalinti skirtumą tarp su 
transporto priemonių varikliu susijusių 
priemonių, papildomų priemonių ir 
ekologinių inovacijų. 
Nustatomas tikslas 2020 metams – visomis 
atitinkamomis priemonėmis užtikrinti, 
kad vidutinis išmetamo CO2 kiekis būtų 
sumažintas dar bent 20 proc. lyginant su 
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2008 m. Dėl to Komisija turi atsižvelgti į 
galimą kelių transporto įtraukimą į 
Europos apyvartinių taršos leidimų 
sistemą, kaip buvo pasiūlyta persvarstant 
šią sistemą. 
Turi būti parengtas išsamus poveikio 
automobilių pramonei ir pirmaujantiems 
jos sektoriams įvertinimas, kuris būtų šio 
pasiūlymo pagrindas. Į jį įtraukiama visus 
automobilių rinkos segmentus apimanti 
naudos ir išlaidų analizė atsižvelgiant į 
visas susijusias technologines naujoves, 
sukurtas siekiant mažinti išmetamo CO2
kiekius.
Nustatant tikslą ilgos trukmės laikotarpiui 
turi būti deramai atsižvelgiama į raidą, 
susijusią su tarptautiniais klimato 
apsaugos susitarimais. 

Or. de

Pagrindimas

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30 proc. 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
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neue Pkw einzubeziehen.

Pakeitimas 68
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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.

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 tikslas – sumažinti išmetamą 
CO2 kiekį ES, įskaitant transporto 
sektorių. Reglamente nustatyto tikslo –
nuo 2012 m. sausio 1 d. naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 120 g 
CO2, ir ilgalaikio 80 g CO2/km tikslo nuo 
2020 m. sausio 1 d. (šis kiekis matuojamas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
kitas jo įgyvendinimo priemones) – turi 
būti siekiama tobulinant transporto 
priemonių variklio technologiją.

Or. en

Pagrindimas

Kelių transporto išmetamų teršalų kiekis vis didėja, paversdamas niekais teršalų kiekio 
sumažinimą, pasiektą kituose ES sektoriuose. Siekiant, kad kelių transporto sektorius tikrai 
prisidėtų prie bendro ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, turi būti stipriai 
ir neatidėliojant mažinamas šio sektoriaus išmetamų teršalų kiekis. Šis sumažinimas nebus 
pasiektas nenustačius privalomų CO2 išmetimo normų visoms kelių transporto priemonėms, 
įskaitant lengvuosius automobilius. 
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Pakeitimas 69
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1a–3a pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. Europos Komisija, remdamasi 
padėties vertinimu ir įvertinusi teisines 
pasekmes, nustatys naujiems 
automobiliams taikomus tikslus vidutinės 
ir ilgos trukmės laikotarpiui, kurie 
įsigalios nuo 2020 m., bei pateiks juos 
Tarybos ir Parlamento sprendimui. Kartu 
Komisija pateiks pasiūlymą dėl visapusio 
požiūrio nustatant visas išmetamo CO2
kiekio mažinimui skirtas priemones, 
siekdama pašalinti skirtumą tarp su 
transporto priemonių varikliu susijusių 
priemonių, papildomų priemonių ir 
ekologinių inovacijų. 
Nustatomas tikslas 2020 metams – visomis 
atitinkamomis priemonėmis užtikrinti, 
kad vidutinis išmetamo CO2 kiekis būtų 
sumažintas dar bent 20 proc. lyginant su 
2008 m. Dėl to Komisija turi atsižvelgti į 
galimą kelių transporto įtraukimą į 
Europos apyvartinių taršos leidimų 
sistemą, kaip buvo pasiūlyta persvarstant 
šią sistemą. 
Turi būti parengtas išsamus poveikio 
automobilių pramonei ir pirmaujantiems 
jos sektoriams įvertinimas, kuris būtų šio 
pasiūlymo pagrindas. Į jį įtraukiama visus 
automobilių rinkos segmentus apimanti 
naudos ir išlaidų analizė atsižvelgiant į 
visas susijusias technologines naujoves, 
sukurtas siekiant mažinti išmetamo CO2
kiekius. Nustatant tikslą ilgos trukmės 
laikotarpiui turi būti deramai 
atsižvelgiama į raidą, susijusią su 
tarptautiniais klimato apsaugos 
susitarimais. 

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant skatinti technologinę pažangą automobilių sektoriuje ir automobilių gamintojams bei 
tiekėjams suteikti ilgalaikį veiklos planavimo bei investicijų saugumą, yra tikslinga remiantis 
detaliu padėties vertinimu ir kruopščiai įvertinus teisines pasekmes, nustatyti ilgalaikius 
tikslus ir tuo pačiu skatinti ir(arba) įgyvendinti alternatyvias technologijas. Šiuos tikslus 
reikia tvirtinti taikant įstatymų leidybos procedūras, bendro sprendimo priėmimo procedūros 
tvarka.

Pakeitimas 70
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. nustatomas tikslas 2020 metams 
– visomis atitinkamomis priemonėmis 
užtikrinti, kad vidutinis išmetamo CO2
kiekis būtų sumažintas dar bent 20 proc. 
savitosios, 2012–2015 m. laikotarpiui 
nustatytos normos. Kartu atsižvelgiama į 
tarptautinius pokyčius klimato kaitos 
mažinimo srityje. 

Or. de

Pagrindimas

Sumažinimas bent 20 proc. – tai mažiausia rezultatas, kurio reikia siekti ateityje. Tokiu būdu 
automobilių pramonei būtų taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir kitiems sektoriams. Jei 
ES nuspręstų daryti didžiules nuolaidas tarptautiniame kontekste, į jas turės būti atitinkamai 
atsižvelgiama.

Pakeitimas 71
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vidutinis naujų lengvųjų automobilių 
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išmetamas CO2 kiekis 2012 m. neturėtų 
viršyti 120g CO2/km, 2014 m. –
114g CO2/km, 2016 m. – 107g CO2/km, 
2018 m. – 99 g CO2/km, o 2020 m. –
90g CO2/km. Šie nauji vidutiniai 
išmetamų teršalų kiekiai nustatyti siekiant 
atlyginti gamintojams už pastangas 
diegiant ekologines inovacijas, kurias 
naudojant tikrai galima sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų galima pasiekti 100–90 g/km tikslą, teisės aktuose 
būtina nustatyti artimiausių metų tikslus, panašiai kaip pasiūlyme persvarstyti programos 
CAFE standartus lengviesiems automobiliams JAV. Tarpiniai tikslai nustatyti pagal didėjantį 
santykinį išmetamų dujų kiekio mažinimą kas dvejus metus iki 2020 m..

Pakeitimas 72
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamente nustatytas privalomas metinis 
vidutinis iš naujų lengvųjų automobilių 
išmetamo CO2 kiekis, skaičiuojamas pagal 
privalomas tiesines normas tarp nustatytų 
vidutinių normų atitinkamai 2012, 2020 ir 
2025 metams. 
Automobilių parko vidurkis nuo 2013 m. 
diferencijuojamas pagal transporto 
priemonės ratų apibrėžtą jos plotą ir ne 
didesnį kaip 40 proc. nuokrypį. Normos 
diferencijavimo iki 2020 m. priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, 
priimamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu iki 2012 m. sausio 1 d. 
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Or. en

Pagrindimas

Tarp nustatytų normų 2012, 2020 ir 2025 metams reikėtų nustatyti privalomas metines 
vidutines normas. Normos diferencijavimas po 2013 m. turėtų būti grindžiamas transporto 
priemonės ratų apibrėžtu jos plotu, kuris geriau nei transporto priemonės masė parodo nuo 
dydžio priklausantį automobilio naudingumą vartotojui. 

Pakeitimas 73
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turėtų užtikrinti reguliarų testo 
ciklų, pagal kuriuos nustatomas 
išmetamas teršalų kiekis, įvertinimą.
Paaiškėjus, kad jie nebetinka naudoti ir 
pagal juos nebegalima nustatyti tikrojo 
išmetamų teršalų kiekio, juos reikėtų 
pakeisti taip, kad būtų galima nustatyti 
tikslų išmetamą CO2 kiekį važiuojant 
keliu. Neesminėms šiuo metu galiojančio 
reglamento dalims keisti skirtos būtinos 
priemonės priimtos taikant 12 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reglamentavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Tikrinant išmetamą teršalų kiekį pagal testo ciklus jis vidutiniškai 10–19 proc. mažesnis nei 
įprastomis aplinkybėmis. Kai kurių modelių šis kiekis gali skirtis net 40 proc. Reikėtų skubiai 
persvarstyti testo ciklus, kad vartotojams būtų galima pateikti patikimą informaciją apie 
degalų sunaudojimą ir su tuo susijusias išlaidas ir išplėsti gamintojų taikomų techninių 
priemonių, pvz., ekologinių inovacijų sritį, kad būtų galima mažinti išmetamą CO2 kiekį.
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Pakeitimas 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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 naujoms
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“). 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu siekiama patikslinti Reglamento taikymo sritį. 

Pakeitimas 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

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 

1. Šis reglamentas taikomas šio straipsnio 
3a dalyje apibrėžtiems lengviesiems 
keleiviniams automobiliams ir Direktyvos 
2007/46/EB II priede apibrėžtoms 
lengvosioms komercinėms transporto 
priemonėms.



PE407.904v01-00 60/197 AM\728751LT.doc

LT

lengvieji automobiliai“). 

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus nuorodą į masę reglamentas bus taikomas ir labai sunkioms transporto 
priemonėms.

Pakeitimas 76
Rebecca Harms

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 
ir N1 klasės variklinėms transporto 
priemonėms, kurių tipo patvirtinimo 
galiojimas buvo pratęstas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 
straipsnio 2 dalį („lengvieji automobiliai“ 
ir „lengvosios transporto priemonės“) ir 
kurios Bendrijoje registruojamos pirmą 
kartą ir anksčiau neregistruotos už 
Bendrijos ribų („nauji lengvieji 
automobiliai“ ir „lengvosios transporto 
priemonės“). 

Or. en

Pakeitimas 77
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Į ankstesnę registraciją ne Bendrijoje, 
kurios trukmė trumpesnė nei treji metai
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prieš įregistruojant Bendrijoje, 
neatsižvelgiama. 

prieš įregistruojant Bendrijoje, 
neatsižvelgiama.

Or. en

Pagrindimas

Ši importuojamiems automobiliams taikoma lengvata yra teisės akto spraga. Dėl šios spragos 
gali būti suteikima paskatų importuotojams prieš importuojant neekonomiškus automobilius 
juos užregistruoti už Bendrijos ribų, kad jie nepatektų į šio teisės akto taikymo sritį. 

Pakeitimas 78
Rebecca Harms

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.

2. Į ankstesnę registraciją ne Bendrijoje, 
kurios trukmė trumpesnė nei dvylika 
mėnesių prieš įregistruojant Bendrijoje, 
neatsižvelgiama. 

Or. en

Pakeitimas 79
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamentas negalioja specialios 
paskirties transporto priemonėms, kaip 
apibrėžta Direktyvos 22007/46/EB II 
priedo 5 dalyje. 

3. Reglamentas negalioja specialios 
paskirties transporto priemonėms, kaip 
apibrėžta Direktyvos 22007/46/EB II 
priedo 5 dalyje, arba transporto 
priemonėms, komerciniais tikslais 
specialiai pagamintoms taip, kad į jas 
tilptų neįgaliojo vežimėlis, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
nuostatose. 
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama numatyti, kad transporto priemonėms, kurios specialiai pagamintos taip, kad į jas 
galima būtų įvežti ir sustatyti neįgaliųjų vežimėlius, ir kurios nėra patvirtintos kaip vežimėliui 
neįgaliesiems pritaikytos transporto priemonės, bet kurioms suteiktas Europos transporto 
priemonių tipo patvirtinimas, nebūtų taikomas šis reglamentas. Šis pakeitimas užtikrins visų 
neįgaliojo vežimėliui prieinamų transporto priemonių lygiavertiškumą šiame reglamente. Ši 
nuostata atitiktų Bendrijos politiką, kuria siekiama padėti neįgaliems asmenims.

Pakeitimas 80
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamentas negalioja specialios 
paskirties transporto priemonėms, kaip 
apibrėžta Direktyvos 22007/46/EB II 
priedo 5 dalyje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente siūlomas vidurkis, kurį turi pasiekti gamintojai, o ne privalomas standartas, kurį 
turi atitikti visos naujos transporto priemonės, kaip pvz., Euro standartas. Specialios 
paskirties transporto priemonėms numatyta išimtis jau yra įtvirtinta Euro standarte, todėl čia 
nebūtina jos minėti, nes daugiau CO2 išmetančias transporto priemones atsveria mažiau CO2
išmetančios transporto priemonės. 

Pakeitimas 81
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamentas negalioja specialios Išbraukta.
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paskirties transporto priemonėms, kaip 
apibrėžta Direktyvos 22007/46/EB II 
priedo 5 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Įtrauktos į Direktyvoje 22007/46/EB apibrėžtas specialios paskirties transporto priemones, 
pvz., „automobiliai furgonai“, „greitosios medicinos pagalbos automobiliai“, „katafalkai“ ir 
„vežimėliui neįgaliesiems pritaikyta transporto priemonė“. Netaikyti Reglamento šioms 
transporto priemonėms būtų nelogiška ir galėtų su sąvokomis (ypač nevienareikšmėmis 
sąvokomis „automobiliai furgonai“ ir „vežimėliui neįgaliesiems pritaikyta transporto 
priemonė“) susijusias spragas. 

Pakeitimas 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Keleivinio automobilio sąvokos 
apibrėžimas: 
Transporto priemonės, suprojektuotos ir 
pagamintos keleiviams vežti, kuriose, be 
vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip 
aštuonios vietos.
Kėbulo tipas transporto priemonėms, 
žymimas kodais pagal Direktyvos 
2007/46/EB1 II priedo C dalies 1 punktą:
- AA sedanas 
- AB furgonas (sedanas su į viršų 
atsidarančiomis durelėmis gale) 
- AC mikroautobusas 
- AD dvivietis 
- AE su nudengiamu viršumi 
- AF universalioji transporto priemonė: 
motorinė transporto priemonė, išskyrus 
tipus nuo „AA“ iki „AE“. Jei tokia 
transporto priemonė atitinka abi šias 
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sąlygas:
1) sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos yra 
ne daugiau kaip šešios. Jei transporto 
priemonėje yra „prieinami“ sėdynių 
tvirtinimo elementai, laikoma, kad yra 
„sėdimoji vieta“ („prieinamais“ vadinami 
tokie tvirtinimo elementai, kuriuos galima 
naudoti. Kad tvirtinimo elementai nebūtų 
„prieinami“, gamintojas fizinėmis 
priemonėmis apsaugo, kad jų nebūtų 
galima naudoti, pavyzdžiui, privirindamas 
uždengiančias plokšteles arba 
įtvirtindamas panašius nuolatinius 
įtaisus, kurių nebūtų galima nuimti 
įprastiniais įrankiais), ir 
2) P–(M + N * 68) ≤ N * 68 
čia: 
P = didžiausia techniškai leidžiama 
pakrautos transporto priemonės masė, kg 
M = paruoštos važiuoti transporto 
priemonės masė (etaloninė masė), kg 
N = sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos 
skaičius, 
tokia transporto priemonė laikoma 
keleiviniu automobiliu.
1 Kodai pagal Direktyvos 2007/46/EB1 II 
priedo C dalies 1 punktą. 

Or. en

Pagrindimas

Įvedus šį keleivinio automobilio sąvokos apibrėžimą, Reglamentas bus taikomas taip pat ir 
sunkesnėms transporto priemonėms, kuriomis gali būti vežamas tam tikras krovinys, bet ne 
per didelis atsižvelgiant į sėdimųjų vietų skaičių. 
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Pakeitimas 83
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Reglamentas negalioja „transporto 
priemonėms, skirtoms specialioms 
socialinėms reikmėms tenkinti“. 

Or. en

Pagrindimas

Specialios paskirties transporto priemonės, skirtos tenkinti specialius poreikius, pvz., 
maršrutiniai autobusai, greitosios pagalbos automobiliai, gelbėjimo automobiliai. Tokios 
transporto priemonės dažnai turi ypatingą konstrukciją (aukštesnius, platesnius ir sunkesnius 
kėbulus) ir specialią pavarą, todėl išmeta šiek tiek daugiau CO2. Šios grupės transporto 
priemonių dalių apimtys yra santykinai nedidelės, o kiek didesnis išmetamo CO2 kiekis yra 
nereikšmingas bendro jų poveikio teisės aktuose nustatyto CO2 tikslo požiūriu. 

Pakeitimas 84
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
lengvojo automobilio bazės ir jo pločio 
sandauga, nurodyta atitikties liudijime; 

Or. en
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Pakeitimas 85
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
lengvojo automobilio bazės ir jo pločio 
sandauga, nurodyta atitikties liudijime ir 
apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB I priedo 
2.1 ir 2.3 punktuose; 

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė. 

Pakeitimas 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „ekologinės inovacijos“ – tai tokios 
priemonės arba technologinės naujovės, į 
kurių išmatuojamą naudą mažinant 
išmetamą CO2 kiekį tikrai neatsižvelgta 
arba nepakankamai atsižvelgta nei 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
nuostatose, nei 1 straipsnyje išvardytose 
papildomose priemonėse. Reikėtų sudaryti 
ribotą priemonių sąrašą.

Or. fr
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Pagrindimas

Taikant šias ekologines inovacijas būtų galima geriau saugoti aplinką, tačiau reikėtų sudaryti 
ribotą jų sąrašą.

Pakeitimas 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „ekologinės inovacijos“ – bet kokios 
priemonės ar technologinės inovacijos, 
neįtrauktos į Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 apibrėžimus ir neminimos 
tarp 1 straipsnyje nustatytų papildomų 
priemonių, kurios duoda pagrįstos 
kiekybiškai išmatuojamos naudos 
mažinant CO2 išmetimą; 

Or. en

Pagrindimas

Tolesnis išmetamo CO2 kiekio mažinimas turėtų būti skatinamas kuriant ekologines 
inovacijas, kurios pagerintų automobilio eksploatacines savybes atsižvelgiant į CO2. Tokį 
įnašą į išmetamo kiekio mažinimą Europos Sąjunga turėtų remti skatindama tyrimus ir 
vystymą ir išsaugodama bei skatindama Europos automobilių pramonės konkurencingumą.

Pakeitimas 88
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „ekologinės inovacijos“ – bet kokios 
priemonės ar technologinės inovacijos, 
neįtrauktos į Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 apibrėžimus ir neminimos 
tarp 1 straipsnyje nustatytų papildomų 
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priemonių, kurios duoda pagrįstos 
kiekybiškai išmatuojamos naudos 
mažinant CO2 išmetimą;

Or. en

Pagrindimas

Tik išnaudojus ir priskaičiavus visas technologines galimybes, paskata gamintojams, 
tiekėjams ir klientams imtis ekologinių naujovių bus pakankamai didelė. Naujovių, 
diegiant1 straipsnyje nenumatytas papildomas priemones, skirtų išmetamam CO2 kiekiui 
mažinti, skatinimas suteikia naudos ne tik aplinkai, tačiau taip pat stiprina Europos 
automobilių pramonės konkurencingumą ir sukuria aukštos kokybės darbo vietų mokslinių 
tyrimų bei plėtros srityje, o taip pat kitose technologinės plėtros srityse.

Pakeitimas 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „visiškai teršalų nemetanti transporto 
priemonė“ arba „ZEV“ – tai lengvasis 
automobilis, kuris visiškai nemeta CO2
stovėdamas ar važiuodamas; 

Or. en

Pagrindimas

Ypatingai naujoviškiems automobiliams, kurie išmeta labai nedaug CO2, turi būti skiriami 
balai (bonusai), kad šie automobiliai greičiau patektų į rinką. 



AM\728751LT.doc 69/197 PE407.904v01-00

LT

Pakeitimas 90
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „savitoji teršalų išmetimo riba“ –
kiekvienam konkrečiam Bendrijoje 
registruotam lengvajam automobiliui 
leidžiamas išmesti CO2 kiekis; 

Or. en

Pakeitimas 91
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) „transporto priemonės, skirtos 
specialioms socialinėms reikmėms 
tenkinti“ – tai M1 kategorijos dyzelinės 
transporto priemonės, kurios yra: 
(i) specialios paskirties transporto 
priemonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2007/46/EB, kurių etaloninė masė viršija 
2 000 kg; 
(ii) transporto priemonės, kurių etaloninė 
masė viršija 2 000 kg ir kurių keleivių 
vietų skaičius, įskaitant vairuotoją, yra 7 
ar daugiau, išskyrus Direktyvoje 
2007/46/EB apibrėžtas M1G kategorijos 
transporto priemones; arba
(iii) transporto priemonės, kurių etaloninė 
masė viršija 1 760 kg ir kurios buvo 
specialiai sukurtos naudoti komerciniais 
tikslais, kad būtų įmanoma transporto 
priemonėje vežti invalido vežimėlį; 

Or. en
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Pagrindimas

Specialios paskirties transporto priemonės, skirtos tenkinti specialius poreikius, pvz., 
maršrutiniai autobusai, greitosios pagalbos automobiliai, gelbėjimo automobiliai. Tokios 
transporto priemonės dažnai turi ypatingą konstrukciją (aukštesnius, platesnius ir sunkesnius 
kėbulus) ir specialią pavarą, todėl išmeta šiek tiek daugiau CO2. Šios grupės transporto 
priemonių dalių apimtys yra santykinai nedidelės, o kiek didesnis išmetamo CO2 kiekis yra 
nereikšmingas bendro jų poveikio teisės aktuose nustatyto CO2 tikslo požiūriu.

Pakeitimas 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) „labai mažai anglies dioksido 
išmetanti transporto priemonė“ – tai 
transporto priemonė, kuri nuvažiavusi 
kilometro atstumą išmeta mažiau kaip 50 
gramų teršalų; 

Or. de

Pagrindimas

Ypatingai naujoviškiems automobiliams, kurie išmeta labai nedaug CO2, turi būti skiriami 
balai (bonusai), kad šie automobiliai greičiau patektų į rinką. 

Pakeitimas 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „ekologinės inovacijos“ – bet kokios 
priemonės ar technologinės inovacijos, 
kurios, nepriklausomai nuo vairuotojų 
elgesio, duoda pagrįstos kiekybiškai 
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išmatuojamos naudos mažinant CO2
išmetimą, ir kurios neįtraukiamos ar 
nepakankamai įtraukiamos į naujus 
Europos bandymų ciklus (Reglamentas 
(EB) Nr. 715/2007) ir neminimos tarp 
1 straipsnyje nustatytų papildomų 
priemonių;

Or. de

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra skatinti išmetamo CO2 kiekiui mažinti sukurtas inovacijas, kurios 
dar veiksmingiau padėtų mažinti išmetamų tešalų kiekį, nei vien 1 straipsnyje apibrėžtos 
papildomos priemonės. Šios ekologinės naujovės gali būti labai naudingos aplinkai, 
vairuotojams ir visai Europos visuomenei. Be to, pakeitimu siekiama stiprinti Europos 
automobilių pramonės konkurencingumą ir kūrybingumą, sukurti aukštos kokybės darbo vietų 
mokslinių tyrimų bei plėtros srityje ir suteikti paskatas didesnėms investicijoms į ekologines 
inovacijas pasaulio rinkoje. 

Pakeitimas 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

„Euro 5“ reglamente jau pateikta alternatyviuoju kuru varomos transporto priemonės 
apibrėžtis, pagal kurią tai yra transporto priemonė su vienu kuro baku, galinti važiuoti 
varoma dviejų ar daugiau skirtingų rūšių kuro (biokuro) mišiniu. 



PE407.904v01-00 72/197 AM\728751LT.doc

LT

Pakeitimas 95
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „visiškai teršalų nemetanti transporto 
priemonė“ arba „ZEV“ – tai lengvasis 
automobilis, kuris visiškai nemeta CO2
stovėdamas ar važiuodamas; 

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie neišmetančių jokių teršalų transporto priemonių tipai, pvz., elektra arba vandeniliu 
varomos transporto priemonės, jau egzistuoja keletą metų, o jas kuria nemažai gamintojų, 
tačiau iki šiol neišmetančios teršalų transporto priemonės nepateikiamos į rinką didesniu 
mastu. Būtina skatinti šių transporto priemonių gamybą. 

Pakeitimas 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
lengvojo automobilio bazės ir jo pločio 
sandauga, nurodyta atitikties liudijime ir 
apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB I priedo 
2.1 ir 2.3 punktuose; 

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
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tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė. 

Pakeitimas 97
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
lengvojo automobilio bazės ir jo pločio 
sandauga, nurodyta atitikties liudijime ir 
apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB I priedo 
2.1 ir 2.3 punktuose; 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas taikyti masės parametrą sukurtų nepalankias sąlygas lengvesnių 
automobilių gamintojams. Tai nepriimtina. Transporto priemonės svorio mažinimas yra viena 
svarbiausių priemonių siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Turėtų būti taikomas 
transporto priemonės ratų apibrėžto jos ploto parametras. 

Pakeitimas 98
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „degalų sąnaudų matavimo įtaisas“–
tai prietaisų skydelyje sumontuotas 
vaizduoklis, kuris nuolat rodo esamą 
degalų naudojimą (l/100 km) ir turi būti 
aiškiai matomas vairuotojui jam 
vairuojant automobilį bei negali būti 
išjungtas; 

Or. en
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Pagrindimas

Daugeliu bandymų buvo patvirtinta, kad realiai išmetamas CO2 kiekis ir išmetamas tešalų 
kiekis, nustatytas atliekant ES bandymų ciklą, nesutampa. Degalų sąnaudų matavimo įtaisas, 
rodantis vairuotojui, kiek degalų važiuojant sunaudoja automobilis, gali padėti sumažinti šį 
neatitikimą. Taip galėtų būti paskatintas labiau aplinką tausojantis vairavimas ir, kartu 
mažesnės degalų sąnaudos realiai naudojant automobilį. Kitas teigiamas ekonomiškesnio 
vairavimo stiliaus poveikis būtų mažesnis eismo įvykių skaičius, išmetamų NOx ir kietųjų 
dalelių kiekio sumažėjimas, mažiau triukšmo ir mažesnis padangų bei variklio susidėvėjimas. 

Pakeitimas 99
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „labai mažai anglies dioksido 
išmetanti transporto priemonė“ – tai 
transporto priemonė, kuri nuvažiavusi 
kilometro atstumą išmeta mažiau kaip 50 
gramų teršalų, matuojant teršalų kiekį 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
atitikties liudijime pažymint kaip 
išmetamo CO2 masę (bendra).

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai investuoja daug lėšų į ypač mažai anglies dioksido išmetančių transporto 
priemonių kūrimą, siekdami, kad jų išmetamas CO2 kiekis būtų daug mažesnis nei tų 
automobilių, kuriais dabar prekiaujama Europos rinkoje. Pradiniu gamybos etapu šios 
technologijos kainuos labai brangiai ir tokių automobilių bus palyginti nedaug. Siekiant 
skatinti tolesnes investicijas į greitą jų komercializaciją, laikina teisės aktų dėl ypatingų 
kreditų ypač mažai anglies dioksido išmetančioms transporto priemonėms sistema turėtų būti 
siūlomo reglamento dalis. 
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Pakeitimas 100
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „mišraus kuro (etanoliu varomos) 
transporto priemonės“ – tai automobiliai, 
apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
ir jo įgyvendinimo priemonėse; 

Or. en

Pagrindimas

„Euro 5“ reglamente jau pateikta alternatyviuoju kuru varomos transporto priemonės 
apibrėžtis, pagal kurią tai yra transporto priemonė su vienu kuro baku, galinti važiuoti 
varoma dviejų ar daugiau skirtingų rūšių kuro (biokuro) mišiniu. 

Pakeitimas 101
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) „transporto priemonės su alternatyvia 
pavara“ – tai automobiliai, apibrėžti 
Reglamente (EB) Nr. 715/2007 ir jo 
įgyvendinimo priemonės;

Or. de

Pagrindimas

„Euro 5“ reglamente jau pateikta alternatyviuoju kuru varomos transporto priemonės 
apibrėžtis, pagal kurią tai yra transporto priemonė su vienu kuro baku, galinti važiuoti 
varoma dviejų ar daugiau skirtingų rūšių kuro (biokuro) mišiniu.
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Pakeitimas 102
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „alternatyvų kurą naudojančios 
transporto priemonės“ – tai automobiliai, 
apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
ir jo įgyvendinimo priemonėse; 

Or. en

Pakeitimas 103
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „ekologinės inovacijos“ – bet kokios 
priemonės ar technologinės inovacijos, 
neįtrauktos į Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 apibrėžimus ir neminimos 
tarp 1 straipsnyje nustatytų papildomų 
priemonių, kurios duoda kiekybiškai 
išmatuojamos naudos mažinant išmetamą 
anglies dioksido kiekį.

Or. sv

Pagrindimas

Yra priemonių ir sprendimų, kurie padeda sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, bet 
kurie neįtraukti į 1 straipsnį ir kurių negalima išmatuoti remiantis ES bandymo ciklo 
nuostatomis. Jei tikrai norime sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, turime remti tokias 
inovacijas, o automobilių gamintojai turi būti skatinami daryti pažangą. Vienas iš ekologinių 
inovacijų pavyzdžių galėtų būti taupiosios lemputės: šviesos diodų lemputės gali būti 20 kartų 
efektyvesnės už įprastas lemputes.
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Pakeitimas 104
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) „savitoji didžiausia teršalų išmetimo 
riba“ – kiekvienam konkrečiam 
Bendrijoje registruotam lengvajam 
automobiliui leidžiamas išmesti 
didžiausias CO2 kiekis. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti kiekvienam konkrečiam automobiliui leidžiamą išmesti didžiausią CO2 kiekį.

Pakeitimas 105
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) „alternatyvų kurą naudojančios 
transporto priemonės“ – tai automobiliai, 
apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 715/2007 
ir jo įgyvendinimo priemonėse.

Or. en

Pagrindimas

„Euro 5“ reglamente jau pateikta alternatyviuoju kuru varomos transporto priemonės 
apibrėžtis, pagal kurią tai yra transporto priemonė su vienu kuro baku, galinti važiuoti 
varoma dviejų ar daugiau skirtingų rūšių kuro (biokuro) mišiniu. 
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Pakeitimas 106
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) „priekinių bei galinių transporto 
priemonės ratų apibrėžtas jos plotas“ – tai 
lengvojo automobilio bazės ir jo pločio 
sandauga, nurodyta atitikties liudijime ir 
apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB I priedo 
2.1 ir 2.3 punktuose;

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė.

Pakeitimas 107
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(fa) „Susijusios įmonės“: 

Or. en
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(3 straipsnio 2 dalis perkelta į 3 straipsnio 1 dalies fa punktą)

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo sujungiamos 3 straipsnio 1 ir 2 dalys.

Pakeitimas 108
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Įmonė nelaikoma susijusia įmone, jei 
Komisija, išnagrinėjusi paraišką, priima 
sprendimą, kad a–e punktų kriterijus 
atitinkanti įmonė faktiškai nevaldo kitos 
įmonės. 

Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis nacionalinės įmonių teisės arba darbuotojų dalyvavimo teisės nuostatomis 
įmanoma nustatyti, ar įmonė, netgi jei atitinka 3 straipsnio 2 dalies a–e punktų kriterijus, iš 
tikrųjų nevaldo kitos įmonės, ypač jos automobilių techninių galimybių, kurioms taikomas šis 
reglamentas.

Pakeitimas 109
Thomas Ulmer

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, 

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visi 
lengvųjų automobilių gamintojai turi 
užtikrinti, kad 2012 m. 25 proc., 2013 m. 
50 proc., 2014 m. 75 proc. ir 2015 m. bei 
kiekvienais vėlesniais kalendoriniais 
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pagal tą išimtį nustatytos savitosios 
išmetamų teršalų normos. 

metais 100 proc. jų automobilių vidutinė 
savitoji išmetamo CO2 norma neviršytų 
pagal I priedą gamintojo automobiliams
nustatytos savitosios išmetamų teršalų 
normos arba, jeigu pagal 9 straipsnį 
gamintojui buvo suteikta išimtis, pagal tą 
išimtį nustatytos savitosios išmetamų 
teršalų normos.
Šiuo tikslu išmetamas CO2 kiekis, 
suderintas su išmetamo CO2 kiekio 
mažinimu naudojant ekologines inovacijas, 
proporcingai paskirstomas trejų metų 
laikotarpiui, kaip nustatyta 7 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in 1 straipsnis and which do not 
show in the test cycle.

Pakeitimas 110
Kurt Joachim Lauk

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. 

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2015 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.

Or. de
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Pagrindimas

Kadangi automobilių pramonėje naujo automobilio sukūrimo ir pagaminimo ciklas – nuo 
penkerių iki septynerių metų, privaloma norma galėtų būti nustatyta tik vėlesniems nei 2015 
metams. Jei terminas būtų ankstyvesnis, jis neatitiktų ekonominės tikrovės.

Pakeitimas 111
Bogusław Sonik

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. 

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visi 
lengvųjų automobilių gamintojai turi 
užtikrinti, kad 2012 m. 25 proc., 2013 m. 
50 proc., 2014 m. 75 proc. ir 2015 m. bei 
kiekvienais vėlesniais kalendoriniais 
metais 100 proc. jų automobilių vidutinė 
savitoji išmetamo CO2 norma neviršytų 
pagal I priedą gamintojo automobiliams
nustatytos savitosios išmetamų teršalų 
normos arba, jeigu pagal 9 straipsnį 
gamintojui buvo suteikta išimtis, pagal tą 
išimtį nustatytos savitosios išmetamų 
teršalų normos. Šiuo tikslu išmetamas CO2 

kiekis, suderintas su išmetamo CO2 kiekio 
mažinimu naudojant ekologines inovacijas, 
proporcingai paskirstomas trejų metų 
laikotarpiui, kaip nustatyta 7 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in 1 straipsnis and which do not 
show in the test cycle.
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Pakeitimas 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

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. 

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visi 
lengvųjų automobilių gamintojai turi 
užtikrinti, kad 2012 m. 25 proc., 2013 m. 
50 proc., 2014 m. 75 proc. ir 2015 m. bei 
kiekvienais vėlesniais kalendoriniais 
metais 100 proc. jų automobilių vidutinė 
savitoji išmetamo CO2 norma neviršytų 
pagal I priedą nustatytos savitosios 
išmetamų teršalų normos arba, jeigu pagal 
9 straipsnį gamintojui buvo suteikta 
išimtis, pagal tą išimtį nustatytos savitosios 
išmetamų teršalų normos.

Or. de

Pagrindimas

Reikia numatyti tinkamą parengiamąjį laikotarpį ir užtikrinti nuolatinį planavimo aiškumą.
Naujų automobilių gamybos kūrimo procesas trunka penkerius – septynerius metus. Taigi 
dauguma automobilių, kurie į rinką pateks 2012 m., jau kuriami arba jau pradedami tiekti 
rinkai. Atsižvelgiant į techninius tokios rūšies pirkimų suvaržymus, pakeitimu siūloma didinti 
transporto priemonių, kurios atitiktų gamintojo produkcijai taikomą savitąją teršalų išmetimo 
normą, dalį. 

Pakeitimas 113
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais kalendoriniais metais Kiekvienais kalendoriniais metais 
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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. 

pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visi 
lengvųjų automobilių gamintojai turi 
užtikrinti, kad vidutinė savitoji išmetamo 
CO2 norma neviršytų pagal I priedą 
nustatytos savitosios išmetamų teršalų 
normos.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo suteikti išimtis daug teršalų išmetantiems automobiliams. 

Pakeitimas 114
Anders Wijkman

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. 

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje turėtų būti pateikta nuoroda į bendruosius tešalų mažinimo tikslus. 
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Pakeitimas 115
Chris Davies

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. 

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2015 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. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patvirtinamas 2007 m. spalio mėn. Parlamento sutartas tvarkaraštis; siekiama, kad 
šis tvarkaraštis būtų susietas su aplinkosaugos požiūriu ambicingesniu tikslu išmetamų 
teršalų kiekį sumažinti vidutiniškai iki 125 g CO2/km.

Pakeitimas 116
Jorgo Chatzimarkakis

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. 

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2015 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. 

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į automobilių gamintojams reikalingą laiką naujam automobiliui sukurti ir 
pagaminti, tikslas turėtų būti nustatytas vėlesniems nei 2015 m. metams.

Pakeitimas 117
Pilar Ayuso

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.

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visi 
lengvųjų automobilių gamintojai turi 
užtikrinti, kad 2012 m. 25 proc., 2013 m. –
50 proc., 2014 m. ir 2015 m. – 75 proc., o 
nuo pastarųjų metų 100 proc. automobilių 
parko vidutinė savitoji išmetamo CO2
norma neviršytų atitinkamo automobilių 
gamintojo automobilių parkui pagal I 
priedą arba, jeigu gamintojui buvo suteikta 
išimtis, pagal tą išimtį nustatytos savitosios 
išmetamų teršalų normos Siekiant šio
tikslo išmetamo CO2 kiekis, pakitęs 
mažinant išmetamą CO2 kiekį ir skatinant 
poveikį aplinkai mažinančias naujoves, 
per dvejus iš eilės einančius metus turės 
būti išlygintas taip, kaip nustatyta 7 
straipsnyje.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad automobilių pramonė nuo pat pradžių galėtų vykdyti išmetamo CO2 
kiekio mažinimo reikalavimus, tiesiog būtina, kad įsigaliotų su planavimu susijusios nuostatos 
ir kad būtų užtikrintas nuolatinis su planavimu susijęs aiškumas, kaip nustatyta pagal 
reglamentavimo sistemą „CARS 21“. Poveikį aplinkai mažinančios naujovės padeda dar 
labiau mažinti išmetamo CO2 kiekį, papildo 1 straipsnyje minimas papildomas priemones, šių 
priemonių neminima ir aktuose, pagal kuriuos rengiamasi patvirtinti transporto priemonių 
tipą.
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Pakeitimas 118
Marie-Noëlle Lienemann

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. 

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visi 
lengvųjų automobilių gamintojai turi 
užtikrinti, kad vidutinė savitoji jų 
automobilių parko išmetamo CO2 norma 
2012 m. neviršytų 25 proc., 2013 m. –
50 proc., 2014 m. – 75 proc., o 2015 m. ir 
tolesniais metais – 100 proc. pagal I priedą 
arba, jeigu gamintojui buvo suteikta 
išimtis, pagal tą išimtį nustatytos savitosios 
jo automobilių parko išmetamų teršalų 
normos.

Šiuo tikslu atsižvelgiant į taikant 
ekologines inovacijas išmetamą CO2 kiekį 
patikslintas išmetamas CO2 kiekis, kaip 
nurodoma 7 straipsnyje, bus nustatytas 
trims artimiausiems metams.

Or. fr

Pagrindimas

Il n’est pas réaliste qu’un constructeur puisse individuellement orienter la moyenne 
d’émissions de CO2 chaque année civile en tenant compte des complexités européennes 
imprévisibles telles que les incertitudes de calendrier et logistiques, les différences de 
monitoring et les changements inattendus dans la demande des clients, les retards techniques 
des lancements planifiés des nouveaux modèles de véhicules et la situation économique 
globale dans les différents Etats membres. Les éco-innovations améliorent la performance 
CO2 au délà des mesures additionnelles mentionnées dans l’1 straipsnis qui n’apparaissent 
pas dans le cycle du test.
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Pakeitimas 119
Marie-Noëlle Lienemann

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. 

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 
nustatytos savitosios išmetamų teršalų 
normos.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo suteikti išimtis daug teršalų išmetantiems automobiliams. Tai iškraipytų rinką 
ir paskatintų automobilių gamintojus steigti būtent tokios rūšies įmones, kurios turėtų teisę 
naudotis tokiomis išimtimis. Dėl to didelė naujų registruotų automobilių dalis nebepatektų į 
teisės akto taikymo sritį. 

Pakeitimas 120
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2012 m. sausio 1 d. visų 
keleivinių automobilių vidutinė savitoji 
išmetamo CO2 norma, kuri bet kuriuo 
atveju negali būti didesnis nei 80 g 
CO2/km, bus nustatoma remiantis 
persvarstymo pagal 10 straipsnį 
rezultatais.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlytas tikslas vidutinės trukmės laikotarpiui (2020 m.) yra ambicingesnis, nei 2007 m. 
spalio mėn. Parlamento sutartas tikslas. Juo pripažįstama gerokai pažangesnė pramonės šiuo 
metu užimama pozicija ir dėl nepaprastai išaugusių naftos kainų vartotojų daromas 
spaudimas pradėti pokyčius. 

Pakeitimas 121
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu išmetamas CO2 kiekis, 
suderintas su išmetamo CO2 kiekio 
mažinimu naudojant ekologines 
inovacijas, proporcingai paskirstomas 
trejų metų laikotarpiui, kaip nustatyta 7 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Nelabai tikėtina, kad automobilių gamintojai galės individualiai ir tiksliai nusistatyti kasmet 
konkrečias vidutines jų automobilių išmetamo CO2 kiekio normas, atsižvelgiant į tai, kad 27 
valstybių Europa yra labai sudėtingas darinys, joje daug netikrumo susijusio su logistiniais ir 
terminų klausimais, skirtingai vykdoma priežiūra, netikėta vartotojų poreikių kaita, dėl 
technologinių priežasčių vėluojama pradėti gaminti naujų modelių automobilius ir skirtinga 
bendra ekonominė įvairių valstybių narių padėtis. Ekologinės inovacijos padeda mažinti CO2
kiekį papildomai prie 1 straipsnyje minimų papildomų priemonių, nors jų poveikio bandymų 
cikle nesimato.

Pakeitimas 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų, kurių automobiliai visai 
neišmeta teršalų, atveju skaičiuojant 
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vidutinę savitąją išmetamo CO2 normą, 
kiekvienam iš šių registruotų automobilių 
iki 2015 m. ji apskaičiuojama dauginant 
iš trijų.

Or. de

Pagrindimas

Ypatingai naujoviškiems automobiliams, kurie visiškai nemeta CO2 arba meta jo nedaug, turi 
būti skiriami balai (bonusai), kad šie automobiliai greičiau patektų į rinką. 

Pakeitimas 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų, kurių automobiliai išmeta 
ypač mažai teršalų, atveju skaičiuojant 
vidutinę savitąją išmetamo CO2 normą, 
kiekvienam iš šių registruotų automobilių 
iki 2015 m. ji apskaičiuojama dauginant 
iš pusantro.

Or. de

Pagrindimas

Ypatingai naujoviškiems automobiliams, kurie visiškai nemeta CO2 arba meta jo nedaug, turi 
būti skiriami balai (bonusai), kad šie automobiliai greičiau patektų į rinką. 

Pakeitimas 124
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais kalendoriniais metais 
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pradedant nuo 2013 m. sausio 1 d. 
kiekvienais paskesniais metais iki 2020 m. 
sausio 1 d. imtinai visi lengvųjų 
automobilių gamintojai turi užtikrinti, kad 
vidutinė savitoji išmetamo CO2 norma 
neviršytų pagal I priedo 1 dalį nustatytos 
savitosios išmetamų teršalų normos, o 
2020 m. sausio 1 d. tesiektų 80 g CO2/km.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant automobilių gamintojams suteikti jiems reikalingą ilgalaikę perspektyvą, turi būti 
numatyti privalomi ilgalaikiai tikslai. 

Pakeitimas 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2015 metų, imtinai, skaičiuojant 
gamintojų, kurių gaminamų transporto 
priemonių savitasis išmetamo CO2 kiekis 
20 proc., 30 proc., 40 proc. ir 50 proc. 
mažesnis nei I priede nurodyta norma, 
vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, 
kiekviena naujai įregistruota transporto 
priemonė turėtų būti skaičiuojama 
atitinkamai (pagal procentinę dalį, kuria 
sumažėjo išmetamų teršalų kiekis) kaip 
dvi, trys, keturios ir penkios transporto 
priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
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Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20  proc.  besser sein als ihr Zielwert sein. 
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20  proc. bis 50  proc. der spezifischen Zielwerte 
sind Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über 
alle Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Pakeitimas 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2015 metų, imtinai, skaičiuojant 
gamintojų, kurių gaminamų transporto 
priemonių savitasis išmetamo CO2 kiekis 
50 proc. mažesnis nei I priede nurodyta 
norma, vidutinį savitąjį išmetamo CO2 
kiekį, kiekviena naujai įregistruota 
transporto priemonė (pagal procentinę 
dalį, kuria sumažėjo išmetamų teršalų 
kiekis) turėtų būti skaičiuojama kaip 
penkios transporto priemonės. 

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama neiškraipant konkurencijos skatinti automobilių gamintojus teikti į rinką 
automobilius, kurių išmetamų teršalų kiekis mažesnis, nei nustatyta norma. Pasiūlymas 
nustatyti suteikti ypatinguosius kreditus, tik jei neviršijama griežta riba, prieštarauja 
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pagrindinei reglamento projekto idėjai. Kadangi išmetamo CO2 kiekių apskaičiavimai visada 
grindžiami mase, tai CO2 teršalų mažinimo „kokybė“ visuomet turi būti vertinama remiantis 
šiuo parametru. 

Pakeitimas 127
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1b dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2021 m. sausio 1 d. 
kiekvienais paskesniais metais iki 2025 m. 
sausio 1 d. imtinai visi lengvųjų 
automobilių gamintojai turi užtikrinti, kad 
vidutinė savitoji išmetamo CO2 norma 
neviršytų pagal I priedo 1 dalį nustatytos 
savitosios išmetamų teršalų normos, o 
2025 m. sausio 1 d. tesiektų 60 g CO2/km.

Or. en

Pagrindimas

Pasiekti 120 g CO2/km tikslą iki 2012 m. netaikant papildomų priemonių yra pirminis 
Komisijos pasiūlymas; jį įmanoma pasiekti tobulinant technologijas. Be to, siekiant 
automobilių gamintojams suteikti jiems reikalingą ilgalaikę perspektyvą, turi būti numatyti 
privalomi ilgalaikiai tikslai. 

Pakeitimas 128
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1c dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. nacionalinės 
valdžios institucijos, dėl priežasčių, 
susijusių su teršalų kiekiu ar degalų 
sunaudojimu, atsisako suteikti EB tipo 
patvirtinimą arba nacionalinio tipo 
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patvirtinimą naujiems automobilių 
tipams, kurie 50 proc. viršija vidutinę 
savitąją išmetamo CO2 normą, apibrėžtą I 
priedo 1 ir 2 dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienai transporto priemonei turi būti nustatyta didžiausia leistina CO2 tašos riba.

Pakeitimas 129
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Mišraus kuro transporto priemonės

Siekiant nustatyti, ar konkretūs lengvųjų 
automobilių gamintojai laikosi 4 
straipsnyje nurodytos savitosios išmetamų 
CO2 teršalų normos, pateiktos atitikties 
liudijime ir pripažįstant dideles 
technologijų plėtros ir taršos mažinimo 
galimybes (kai naudojamos dvi skirtingos 
kuro rūšys), kiekvienai Europos 
Sąjungoje registruotai mišraus kuro 
(etanoliu varoma) transporto priemonei ši 
norma apskaičiuojama gamintojo savitąją 
išmetamo CO2 normą sumažinant 5 proc., 
bet ne daugiau kaip 8 g CO2/km.
Koeficientas didinamas iki 20 proc., bet 
ne daugiau kaip 30 g CO2/km, jei bent 
10 proc. degalinių valstybėje narėje, 
kurioje transporto priemonė registruota, 
tiekia ES tvarumo kriterijus atitinkantys 
E85 rūšies degalai. Ir šiuo atveju 
mažinimo koeficientas netaikomas 
transporto priemonėms, kurių etaloninė 
masė viršija 2000 kg.
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Or. en

Pagrindimas

Kuro tiekėjai nėra linkę vystyti biokurui skirtos infrastruktūros, kol yra pakankama įprastinio 
kuro paklausa. Mišraus kuro naudojimo technologija, suteikianti galimybę naudoti benzino ir 
biokuro mišinį, gali padėti atverti rinką. Šios priemonės, kartu su būsimais biokurui skirtais 
tvarumo kriterijais ir daug našesnėmis transporto priemonių technologijomis, – vienas iš 
kelių būdų CO2 taršai mažinti. 

Pakeitimas 130
Gunnar Hökmark, Karl–Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Savitoji teršalų išmetimo norma, skirta 

alternatyviais degalais varomoms 
transporto priemonėms 

Siekiant nustatyti, ar konkretūs lengvųjų 
automobilių gamintojai laikosi 4 
straipsnyje nurodytos savitosios išmetamų 
CO2 teršalų normos, pateiktos atitikties 
liudijime ir pripažįstant dideles 
technologijų plėtros ir taršos mažinimo 
galimybes (kai naudojamos dvi skirtingos 
kuro rūšys), kiekvienai Europos 
Sąjungoje registruotai alternatyviais 
degalais varomai transporto priemonei 
(apibrėžtai Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007) ši norma apskaičiuojama 
gamintojo savitąją išmetamo CO2 normą 
sumažinant 5 proc. Koeficientas 
didinamas iki 20 proc., jei bent 10 proc. 
degalinių valstybėje narėje, kurioje 
transporto priemonė registruota, tiekia ES 
tvarumo kriterijus atitinkantį biokurą.

Or. en
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Pagrindimas

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Pakeitimas 131
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Labai mažai anglies dioksido išmetančios 

transporto priemonės 
Siekiant nustatyti, ar konkretūs lengvųjų 
automobilių gamintojai laikosi 4 
straipsnyje nurodytos savitosios išmetamų 
teršalų normos, kiekviena Europos 
Sąjungoje registruota labai mažai anglies 
dioksido išmetanti transporto priemonė 
įtraukiama apskaičiuojant gamintojo 
savitąją išmetamo CO2 normą remiantis 
koeficientu, kuris palaipsniui mažinamas 
nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 
1 d., kaip numatyta Ia priede. 

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai investuoja daug lėšų į ypač mažai anglies dioksido išmetančių transporto 
priemonių kūrimą, siekdami, kad jų išmetamas CO2 kiekis būtų daug mažesnis nei tų 
automobilių, kuriais dabar prekiaujama Europos rinkoje. Pradiniu gamybos etapu šios 
technologijos kainuos labai brangiai ir tokių automobilių bus palyginti nedaug. Siekiant 
skatinti tolesnes investicijas į greitą jų komercializaciją, laikina teisės aktų dėl ypatingų 
kreditų ypač mažai anglies dioksido išmetančioms transporto priemonėms sistema turėtų būti 
siūlomo reglamento dalis.
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Pakeitimas 132
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis 
Savitoji teršalų išmetimo norma

Siekiant nustatyti, ar konkretūs lengvųjų 
automobilių gamintojai laikosi 4 
straipsnyje nurodytos savitosios išmetamų 
teršalų normos, pateiktos atitikties 
liudijime, kiekvienai Europos Sąjungoje 
registruotai alternatyviais degalais 
varomai transporto priemonei ši norma 
apskaičiuojama gamintojo savitąją 
išmetamo CO2 normą sumažinant 5 proc.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi alternatyvių degalų naudojimas gali padėti gerokai sumažinti per visą degalų 
gyvavimo grandinę nuo gamybos iki sudeginimo automobilyje išmetamo CO2 kiekius, 
transporto priemonių parkas turėtų būti pritaikytas naudoti šiuos degalus.

Pakeitimas 133
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis 
Savitoji teršalų išmetimo norma

Nuo 2012 m. sausio 1 d. nacionalinės 
valdžios institucijos, dėl priežasčių, 
susijusių su teršalų kiekiu ar degalų 
sunaudojimu, atsisako suteikti EB tipo 
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patvirtinimą arba nacionalinio tipo 
patvirtinimą naujiems automobilių 
tipams, kurie daugiau kaip 60 g CO2/km 
viršija I priede apibrėžtą vidutinę savitąją 
išmetamo CO2 normą.

Or. en

Pakeitimas 134
Karl–Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Savitoji teršalų išmetimo norma, skirta 

alternatyviais degalais varomoms 
transporto priemonėms

Siekiant nustatyti, ar konkretūs lengvųjų 
automobilių gamintojai laikosi 4 
straipsnyje nurodytos savitosios išmetamų 
CO2 teršalų normos, pateiktos atitikties 
liudijime ir pripažįstant dideles 
technologijų plėtros ir taršos mažinimo 
galimybes (kai naudojamos dvi skirtingos 
kuro rūšys), kiekvienai Europos 
Sąjungoje registruotai alternatyviais 
degalais varomai transporto priemonei 
(apibrėžtai Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007) ši norma apskaičiuojama 
gamintojo savitąją išmetamo CO2 normą 
sumažinant 5 proc. Koeficientas 
didinamas iki 20 proc., jei bent 10 proc. 
degalinių valstybėje narėje, kurioje 
transporto priemonė registruota, tiekia ES 
tvarumo kriterijus atitinkantį biokurą.

Or. de

Pagrindimas

Naftos perdirbimo pramonė sukurs visą naujų degalų infrastruktūrą tik kai atsiras 
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pakankama tokių degalų paklausa. Siekdami įveikti šią problemą, automobilių gamintojai į 
automobilius diegia technologiją, kurią taikant automobilis gali būti varomas bet kokiu 
benzino ir biodegalų mišiniu, nes mišinio santykį automatiškai atpažįsta tam tikras jutiklis. Ši 
papildoma techninė įranga sudaro sąlygas tam, kad automobilis viso jo gyvavimo ciklo metu 
(apie 12 metų) galėtų būti varomas biodegalais, o tai padėtų gerokai sumažinti išmetamo CO2
kiekius.

Pakeitimas 135
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
4a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Savitoji teršalų išmetimo norma, skirta 

alternatyviais degalais varomoms 
transporto priemonėms

Siekiant nustatyti, ar konkretūs lengvųjų 
automobilių gamintojai laikosi 4 
straipsnyje nurodytos savitosios išmetamų 
CO2 teršalų normos, pateiktos atitikties 
liudijime ir pripažįstant dideles 
technologijų plėtros ir taršos mažinimo 
galimybes (kai naudojamos dvi skirtingos 
kuro rūšys), kiekvienai Europos 
Sąjungoje registruotai alternatyviais 
degalais varomai transporto priemonei 
(apibrėžtai Reglamente (EB) 
Nr. 715/2007) ši norma apskaičiuojama 
gamintojo savitąją išmetamo CO2 normą 
sumažinant 5 proc. Koeficientas 
didinamas pagal tiesinę priklausomybę, 
atsižvelgiant į biokuro, atitinkančio ES 
tvarumo kriterijus, sunaudojimą 
konkrečioje valstybėje narėje. Tuomet, kai 
konkrečios šalies automobilių parkas 
naudoja 80 proc. biokuro, šis koeficientas 
maksimaliai padidinamas iki 20 proc.

Or. en
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Pagrindimas

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part–time. This Pakeitimas gives a 5 proc. target–reduction in order to give 
car manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The Pakeitimas also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the Pakeitimas gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria – and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35 proc.

Pakeitimas 136
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdami vykdyti įsipareigojimus dėl 
perėjimo prie visiškai teršalų nemetančių 
transporto priemonių, kaip nustatyta I 
priedo 2a dalyje, gamintojai gali steigti 
bendrus fondus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skatinti visiškai teršalų nemetančių transporto priemonių gamybą, apibrėžiant 
atitinkamas vertes. Gamintojai gali steigti bendrus fondus, kad galėtų patenkinti reikalavimus 
dėl ribinių verčių. 

Pakeitimas 137
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikant šį reglamentą bendro fondo, 
apie kurį informacija perduodama 

7. Vykdydami šio reglamento 4 straipsnyje 
nustatytus įpareigojimus, bendro fondo, 
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Komisijai, nariai–gamintojai laikomi vienu 
gamintoju, išskyrus tuo atveju, jeigu 
perduodamas šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas pranešimas.

apie kurį informacija perduodama 
Komisijai, nariai–gamintojai laikomi vienu 
gamintoju, išskyrus tuo atveju, jeigu 
perduodamas šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas pranešimas. Atskirų gamintojų 
ir bendrų fondų kontrolės ir ataskaitiniai 
duomenys registruojami, pranešami ir 
skelbiami centriniame registre. 

Or. en

Pakeitimas 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. prasidedančių 
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. 

1. Nuo 2012 m. sausio 1 d. prasidedančių 
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. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, kontrolė ir informavimas 
turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas. 

Pakeitimas 139
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. prasidedančių 
metų ir kiekvienais paskesniais metais 

Nuo 2012 m. sausio 1 d. prasidedančio 
mėnesio ir kiekvieną paskesnį mėnesį 
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kiekvienoje valstybėje narėje renkami II 
priedo A dalyje nurodyti duomenys apie 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį 
registruojamą tos valstybės narės 
teritorijoje. 

kiekvienoje valstybėje narėje renkami II 
priedo A dalyje nurodyti duomenys apie 
kiekvieną naują lengvąjį automobilį 
registruojamą tos valstybės narės 
teritorijoje. Šie duomenys pateikiami 
gamintojams 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, kontrolė ir informavimas 
turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas, t. y. 2012 m. 
Reikia, kad gamintojai kas mėnesį gautų atitinkamus duomenis ir tuo būdu galėtų tinkamai 
atsižvelgti į įvykių raidą rinkoje. 

Pakeitimas 140
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. prasidedančių 
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. 

Nuo 2012 m. sausio 1 d. prasidedančio 
mėnesio ir kiekvieną paskesnį 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 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, kontrolė ir informavimas 
turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas, t. y. 2012 m. 
Reikia, kad gamintojai kas mėnesį gautų atitinkamus duomenis ir tuo būdu galėtų tinkamai 
atsižvelgti į įvykių raidą rinkoje.
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Pakeitimas 141
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. prasidedančių 
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. 

Nuo 2012 m. sausio 1 d. prasidedančio 
mėnesio ir kiekvieną paskesnį 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 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, kontrolė ir informavimas 
turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas, t. y. 2012 m. 
Reikia, kad gamintojai kas mėnesį gautų atitinkamus duomenis ir tuo būdu galėtų tinkamai 
atsižvelgti į įvykių raidą rinkoje.

Pakeitimas 142
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Or. en
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Pagrindimas

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Labai svarbu, kad gamintojai kuo anksčiau žinotų, kokia CO2 norma 
oficialiai galios, todėl Komisijos preliminarūs skaičiavimai turi būti teikiami du kartus per 
metus. Therefore, the Member States must deliver the data on a half–year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Pakeitimas 143
Martin Callanan

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad valstybių narių duomenys būtų patvirtinti sertifikuoto auditoriaus, 
užtikrintų, kad valstybės narės kauptų informaciją iš atitikties liudijimų ir CO2 normų 
kontrolę vykdytų pagal juos ir kad automobilių modeliai būtų priskiriami jų tikriesiems 
gamintojams. 
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Pakeitimas 144
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Or. en

Pagrindimas

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Labai svarbu, kad gamintojai kuo anksčiau žinotų, kokia CO2 norma 
oficialiai galios, todėl Komisijos preliminarūs skaičiavimai turi būti teikiami du kartus per 
metus. Therefore, the Member States must deliver the data on a half–year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Pakeitimas 145
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2016 m. sausio 1 d. 
valstybės narės pagal 4a dalyje nurodytą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
išmetamo gaminant kurą visiškai teršalų 
nemetančioms transporto priemonėms, 
apskaičiavimo metodiką parengia ir 
Komisijai pateikia informaciją, išvardytą 
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II priedo B dalyje, apie visiškai teršalų 
nemetančias transporto priemones už 
praėjusius kalendorinius metus. 
Duomenys pateikiami pagal II priedo C 
dalyje nustatytą formą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skatinti visiškai teršalų nemetančių transporto priemonių gamybą. Kuro, skirto 
visiškai teršalų nemetančioms transporto priemonėms, gamybos (pvz., gaminant elektrą 
elektromobiliams) metu išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių kiekį reikėtų 
įtraukti į apskaitą nuo 2016 m. Jei iki nurodytų metų bendra CO2 apskaita nebūtų daroma, tai 
atsirastų papildomų paskatų visiškai teršalų nemetančių transporto priemonių gamybai. 

Pakeitimas 146
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies įžanga

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 2011 m. rugpjūčio
30 d. bei ir kiekvieną paskesnį pusmetį
preliminariai suskaičiuoja kiekvieno 
gamintojo:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, kontrolė ir informavimas 
turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas, t. y. 2012 m. Labai 
svarbu, kad gamintojai kuo anksčiau žinotų, kokia CO2 norma oficialiai galios, todėl 
Komisijos preliminarūs skaičiavimai turi būti teikiami du kartus per metus.
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Pakeitimas 147
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iki 2010 m. sausio 1 d. Komisija 
parengia šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio, išmetamo gaminant kurą 
visiškai teršalų nemetančioms transporto 
priemonėms, apskaičiavimo metodiką, 
paremtą energijos, panaudotos valstybėse 
narėse degalams visiškai teršalų 
nemetančioms transporto priemonėms 
gaminti, vidurkiu, nebent gamintojas gali 
įrodyti, kad energijos, panaudotos 
degalams jo visiškai teršalų 
nemetančioms transporto priemonėms 
gaminti, kiekis mažesnis nei šis vidurkis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skatinti visiškai teršalų nemetančių transporto priemonių gamybą. Kuro, skirto 
visiškai teršalų nemetančioms transporto priemonėms, gamybos (pvz., gaminant elektrą 
elektromobiliams) metu išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Reikia parengti šių dujų 
kiekio apskaičiavimo metodiką. 

Pakeitimas 148
Bogusław Sonik

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 
kalendoriniams metams, gamintojai gali 
per 6 mėnesius pranešti apie duomenyse 
esančias klaidas ir nurodyti valstybes 
nares, kurių duomenyse, gamintojų 
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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 paskesnių metų kovo 
31 d. arba patvirtina pagal 4 dalį atlikto 
skaičiavimo rezultatus, arba tuos 
kalendorinių metų rezultatus pataiso ir 
juos patvirtina. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ES išsiplėtė ir tapo 27 valstybių narių sąjunga ir į tai, kad duomenis 
dėl CO2 reikia patvirtinti, nuostata, reikalaujanti iš valstybių narių per 2 mėnesius pranešti 
Komisijai apie duomenyse esančias klaidas, nėra įgyvendinama. 

Pakeitimas 149
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Gamintojo reikalavimu į ekologines 
naujoves atsižvelgiama apskaičiuojant 
vidutinį CO2 kiekį kiekvienam gamintojui. 

Paraiškoje nurodoma ši informacija: 

(a) kalendoriniai metai,

(b) konkreti ekologinė naujovė,

(c) transporto priemonių, kuriose įdiegtos 
atitinkamos ekologinės naujovės, 
apibrėžimas, ir 

(d) nepriklausomos kompetentingos 
institucijos pažymėjimas.

Komisija priima reikiamas įgyvendinimo 
priemones pagal reguliavimo procedūrą 
sutikrinimu, apibrėžtą 12 straipsnyje. 
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Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad būtų apibrėžtas ekologinių naujovių naudojimas ir jų vaidmuo, kadangi 
ekologinės naujovės gali būti labai naudingos aplinkai, t. y. tapti bendro taršos mažinimo 
prielaida.

Pakeitimas 150
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Gamintojo reikalavimu į ekologines 
naujoves atsižvelgiama apskaičiuojant 
vidutinį CO2 kiekį kiekvienam gamintojui. 

Paraiškoje nurodoma ši informacija: 

(a) kalendoriniai metai,

(b) konkreti ekologinė naujovė,

(c) transporto priemonių, kuriose įdiegtos 
atitinkamos ekologinės naujovės, 
apibrėžimas, ir 

(d) nepriklausomos kompetentingos 
institucijos pažymėjimas.

Komisija priima reikiamas įgyvendinimo 
priemones pagal reguliavimo procedūrą 
sutikrinimu, apibrėžtą 12 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga apibrėžtis tų išmetamo CO2 kiekius mažinančių naujovių, kurios padeda sumažinti 
CO2 papildomai prie 1 straipsnyje minimų papildomų priemonių, nors jų poveikio bandymų 
cikle nesimato. Šios ekologinės naujovės gali būti labai naudingos aplinkai, vairuotojui ir 
visai Europos visuomenei.
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Pakeitimas 151
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą. 

1. Jei 2015 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patvirtinamas 2007 m. spalio mėn. Parlamento sutartas tvarkaraštis; siekiama, kad 
šis tvarkaraštis būtų susietas su aplinkosaugos požiūriu ambicingesniu tikslu išmetamų 
teršalų kiekį sumažinti vidutiniškai iki 125 g CO2/km.

Pakeitimas 152
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis, 
atskaičius ekologinių naujovių dėka 
sumažintą CO2 kiekį ir paskirsčius jį 
trejiems paskesniems metams, viršija 
gamintojui atitinkamais metais nustatytą 
išmetamo CO2 normą, Komisija gamintojui 
arba, bendro fondo atveju, bendro fondo 
valdytojui nustato mokestį už viršytą taršos 
normą.
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Or. en

Pagrindimas

Nerealu, kad atskiras transporto priemonių gamintojas galėtų kalendoriniais metais pasiekti 
tikslią vidutinę išmetamo CO2 normą, nes 27 ES valstybėse narėse gali kilti įvairių 
nenumatytų aplinkybių, pvz., laiko ir logistikos neaiškumų, kontrolės skirtumų ir netikėtų 
paklausos pokyčių, vėlavimų dėl techninių priežasčių paleisti į apyvartą naujus transporto 
priemonių modelius, bendros ekonominės padėties skirtingose valstybėse narėse. Ekologinės
naujovės padeda mažinti CO2 papildomai prie 1 straipsnyje minimų papildomų priemonių, 
nors jų poveikio bandymų cikle nesimato. 

Pakeitimas 153
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis, 
atskaičius ekologinių naujovių dėka 
sumažintą CO2 kiekį ir paskirsčius jį 
trejiems paskesniems metams, viršija 
gamintojui atitinkamais metais nustatytą 
išmetamo CO2 normą, Komisija gamintojui 
arba, bendro fondo atveju, bendro fondo 
valdytojui nustato mokestį už viršytą taršos 
normą.

Or. en

Pakeitimas 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
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gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis, 
atskaičius ekologinių naujovių dėka 
sumažintą CO2 kiekį ir paskirsčius jį 
dvejiems paskesniems metams, viršija
gamintojui atitinkamais metais nustatytą 
išmetamo CO2 normą, Komisija gamintojui 
arba, bendro fondo atveju, bendro fondo 
valdytojui nustato mokestį už viršytą taršos 
normą.

Or. en

Pagrindimas

Nerealu, kad atskiras transporto priemonių gamintojas galėtų kalendoriniais metais pasiekti 
tikslią vidutinę išmetamo CO2 normą, nes 27 ES valstybėse narėse gali kilti įvairių 
nenumatytų aplinkybių, pvz., laiko ir logistikos neaiškumų, kontrolės skirtumų ir netikėtų 
paklausos pokyčių, vėlavimų dėl techninių priežasčių paleisti į apyvartą naujus transporto 
priemonių modelius, bendros ekonominės padėties skirtingose valstybėse narėse. Ekologinės 
naujovės padeda mažinti CO2 papildomai prie 1 straipsnyje minimų papildomų priemonių, 
nors jų poveikio bandymų cikle nesimato.

Pakeitimas 155
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis, 
atskaičius ekologinių naujovių dėka 
sumažintą CO2 kiekį ir paskirsčius jį 
trejiems paskesniems metams, viršija
gamintojui atitinkamais metais nustatytą 
išmetamo CO2 normą, Komisija gamintojui 
arba, bendro fondo atveju, bendro fondo 
valdytojui nustato mokestį už viršytą taršos 
normą.

Or. en
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Pagrindimas

Nerealu, kad atskiras transporto priemonių gamintojas galėtų kalendoriniais metais pasiekti 
tikslią vidutinę išmetamo CO2 normą, nes 27 ES valstybėse narėse gali kilti įvairių 
nenumatytų aplinkybių, pvz., laiko ir logistikos neaiškumų, kontrolės skirtumų ir netikėtų 
paklausos pokyčių, vėlavimų dėl techninių priežasčių paleisti į apyvartą naujus transporto 
priemonių modelius, bendros ekonominės padėties skirtingose valstybėse narėse. Ekologinės 
naujovės padeda mažinti CO2 papildomai prie 1 straipsnyje minimų papildomų priemonių, 
nors jų poveikio bandymų cikle nesimato.

Pakeitimas 156
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jei 2013 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. de

Pagrindimas

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.
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Pakeitimas 157
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei 2012 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

1. Jei 2015 kalendoriniais metais arba 
paskesniais kalendoriniais metais 
gamintojo vidutinis išmetamo CO2 kiekis 
viršija gamintojui atitinkamais metais 
nustatytą išmetamo CO2 normą, Komisija 
gamintojui arba, bendro fondo atveju, 
bendro fondo valdytojui nustato mokestį už 
viršytą taršos normą.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi automobilių pramonėje naujo automobilio sukūrimo ir pagaminimo ciklas – nuo 
penkerių iki septynerių metų, privaloma norma galėtų būti nustatyta tik vėlesniems nei 2015 
metams. Jei terminas būtų ankstyvesnis, jis neatitiktų ekonominės tikrovės.

Pakeitimas 158
Marie–Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

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 
mokestis už viršytą taršos normą. Čia:

Viršytas kiekis x naujų lengvųjų 
automobilių, išmetančių daugiau nei 
130g  CO2/km ir 50 proc. 130 g ar mažiau 
CO2/km išmetančių naujų lengvųjų 
automobilių x šio straipsnio 3 dalyje 
nustatytas mokestis už viršytą taršos 
normą. Čia:

„viršytas kiekis“ – vienam kilometrui „viršytas kiekis“ – vienam kilometrui 
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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.

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..

Or. fr

Pagrindimas

Nustačius 60 proc. ribą atsirastų socialinė nelygybė dalijantis reguliavimo našta, nes kai 
kurie gamintojai galbūt nustatytų savo tikslus – kad išmetamų teršalų kiekis būtų mažesnis nei 
130g CO2/km. Pakeitus nuobaudas būtų galima atsižvelgti į principą „teršėjas moka“ ir 
sumažinti šią nelygybę sumažinant nuobaudas automobiliams, kurie jau atitinka bendrą 130 g 
tikslą.

Pakeitimas 159
Marie–Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

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 
mokestis už viršytą taršos normą. Čia:

Viršytas kiekis x naujų lengvųjų 
automobilių, kurie vidutiniškai neatitinka 
gamintojo nustatyto konkretaus su 
išmetamų teršalų kiekiu susijusio tikslo, 
skaičius x šio straipsnio 3 dalyje nustatytas 
mokestis už viršytą taršos normą. 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 „naujų lengvųjų 
automobilių skaičius“ – to gamintojo 
naujų lengvųjų automobilių, 

„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; naujų automobilių, 
kurie vidutiniškai neatitinka gamintojo 
nustatyto konkretaus su išmetamų teršalų 
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užregistruotų tais metais, skaičius. kiekiu susijusio tikslo, skaičius yra 
gamintojo tais metais pagamintų ir 
užregistruotų naujų automobilių, kurių 
išmetamų teršalų kiekis yra didesnis už 
nustatytą ribą, skaičius, o vidutinis visų 
gamintojo užregistruotų automobilių, 
kurie išmeta mažiau teršalų nei ši 
nustatyta riba, išmetamų teršalų vidurkis 
atitinka konkretų gamintojo tikslą.

Or. fr

Pagrindimas

Taikant nuobaudas už viršytą didžiausią lestiną išmetamų teršalų kiekį nesilaikoma pamatinio 
principo „teršėjas moka“: nepriimtina jas taikyti visiems automobiliams neatsižvelgiant į jų 
išmetamą teršalų kiekį. Taikant šį principą reikėtų atsižvelgti į tai, ar automobiliai 
vidutiniškai išmeta ne daugiau teršalų nei nustatė atitinkami gamintojai. Taigi, gamintojai 
būtų paskatinti kuo greičiau į rinką pateikti kuo daugiau tokių automobilių, kurie atitiktų  
konkrečius jų su išmetamais teršalais susijusius tikslus.

Pakeitimas 160
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

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 
mokestis už viršytą taršos normą. Čia:

Viršytas kiekis x daugiau nei 130 g 
CO2/km išmetančių naujų lengvųjų 
automobilių skaičius x šio straipsnio 3 
dalyje nustatytas mokestis už viršytą taršos 
normą. 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 „naujų lengvųjų 
automobilių skaičius“ – to gamintojo naujų 

„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 
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lengvųjų automobilių, užregistruotų tais 
metais, skaičius.

lengvųjų automobilių, užregistruotų tais 
metais, skaičius.

Or. fr

Pagrindimas

Nustačius 60 proc. ribą atsirastų socialinė nelygybė dalijantis reguliavimo našta, nes kai 
kurie gamintojai galbūt nustatytų savo tikslus – kad išmetamų teršalų kiekis būtų mažesnis nei 
130g CO2/km. Pakeitus nuobaudas būtų galima atsižvelgti į principą „teršėjas moka“ ir 
sumažinti šią nelygybę sumažinant nuobaudas automobiliams, kurie jau atitinka bendrą 130 g 
tikslą.

Pakeitimas 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas mokesti
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 
mokestis už viršytą taršos normą.

viršytas kiekis x naujų lengvųjų 
automobilių, kurie neatitinka konkretaus 
gamintojo išmetamųjų dujų kiekio 
sumažinimo tikslo, skaičius x šio 
straipsnio 3 dalyje nustatytas mokestis už 
viršytą taršos normą.

„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;

„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;

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

„naujų lengvųjų automobilių, kurie 
neatitinka konkretaus gamintojo 
išmetamųjų dujų kiekio sumažinimo 
tikslo, skaičius“ – to gamintojo naujų 
lengvųjų automobilių, užregistruotų tais 
metais, kurių išmetamųjų dujų kiekis 
didesnis nei nustatyta riba, skaičius, kai 
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vidutinis visų gamintojo užregistruotų 
automobilių išmetamųjų dujų kiekis ir 
išmetamųjų dujų kiekis, kuris yra 
mažesnis nei ta riba, atitinka konkretaus 
gamintojo tikslą,

Or. it

Pagrindimas

Numatytos paskatos neatitinka „teršėjas moka“ principo: nepriimtina, kad jos tokiu pat būdu 
būtų taikomos visiems automobiliams, neatsižvelgiant į jų išmetamų dujų kiekį. Taikant 
principą reikėtų skatinti, kai vidutinis išmetamųjų dujų kiekis atitinka konkrečiam gamintojui 
nustatytą ribą. Taip bus skatinami gamintojai į rinką pateikti vis didesnį aplinką tausojančių 
automobilių kiekį.

Pakeitimas 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

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 
mokestis už viršytą taršos normą.

viršytas kiekis x naujų lengvųjų 
automobilių, kurie neatitinka konkretaus 
gamintojo išmetamųjų dujų kiekio 
sumažinimo tikslo, skaičius x šio 
straipsnio 3 dalyje nustatytas mokestis už 
viršytą taršos normą.

„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;

„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;

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

„naujų lengvųjų automobilių, kurie 
neatitinka konkretaus gamintojo 
išmetamųjų dujų kiekio sumažinimo 
tikslo, skaičius“ – to gamintojo naujų 
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lengvųjų automobilių, užregistruotų tais 
metais, kurių išmetamųjų dujų kiekis 
didesnis nei nustatyta riba, skaičius, kai 
vidutinis visų gamintojo užregistruotų 
automobilių išmetamųjų dujų kiekis ir 
išmetamųjų dujų kiekis, kuris yra 
mažesnis nei ta riba, atitinka konkretaus 
gamintojo tikslą,

Or. it

Pagrindimas

Numatytos paskatos neatitinka „teršėjas moka“ principo: nepriimtina, kad jos tokiu pat būdu 
būtų taikomos visiems automobiliams, neatsižvelgiant į jų išmetamų dujų kiekį. Taikant 
principą reikėtų skatinti, kai vidutinis išmetamųjų dujų kiekis atitinka konkrečiam gamintojui 
nustatytą ribą. Taip bus skatinami gamintojai į rinką pateikti vis didesnį aplinką tausojančių 
automobilių kiekį.

Pakeitimas 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viršytas kiekis x lengvųjų automobilių 
skaičius x šio straipsnio 3 dalyje nustatytas 
mokestis už viršytą taršos normą.

Viršytas kiekis x lengvųjų automobilių, 
metančių daugiau kaip 130g CO2/km, 
skaičius plius 50 proc. naujų lengvųjų 
automobilių, metančių 130 arba mažiau g 
CO2/km, skaičiaus x šio straipsnio 3 dalyje 
nustatytas mokestis už viršytą taršos 
normą.

Or. en

Pagrindimas

Baudų pakeitimas vėl leis taikyti principą „teršėjas moka“. Pasiūlyta sistema leistų plačiau 
naudoti mažai teršalų išmetančius automobilius, kad būtų galima nuolat atnaujinti 
automobilių parką ir įgyvendinti bendrą tikslą – sumažinti CO2 taršą. 
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Pakeitimas 164
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra:
(a) 20 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą,

(a) 95 EUR už kalendoriniais 2015 m. 
viršytą taršos normą,

(b) 35 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,

(b) ta pati suma plius 50 proc. kiekvienais 
paskesniais metais.

(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.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patvirtinamas 2007 m. spalio mėn. Parlamento sutartas tvarkaraštis; siekiama, kad 
šis tvarkaraštis būtų susietas su aplinkosaugos požiūriu ambicingesniu tikslu išmetamų 
teršalų kiekį sumažinti vidutiniškai iki 125 g CO2/km. Nuobaudos turėtų būti įvestos nuo 2015 
m. ir kasmet didinamos. Pajamos, surenkamos iš automobilių gamintojų, nesilaikiusių 
reikalavimų, turėtų būti paskirstytos mažiau teršalų išmetančių automobilių gamintojams, 
kurių daugumos pelno normos dėl aplinkai naudingos strategijos vykdymo yra mažesnės.

Pakeitimas 165
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra
panašus į kituose sektoriuose, kuriems 
taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
sistema, galiojančius mokesčius.

(a) 20 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
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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. 

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Nuobaudos, kokios siūlomos šiuo metu, būtų 475 EUR už 
toną 2015 m., o jei jos būtų nustatomos pagal kituose sektoriuose, kuriems taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų sistema, taikomus tarifus, jos svyruotų nuo 20 iki 40 EUR už toną, 
o pakartotinės nuobaudos (už reikalavimų nevykdymą) siektų 100 EUR už toną ir 20 EUR už 
toną, dėl skatinimo didinti efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių skaičių.

Pakeitimas 166
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra:

(a) 20 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą,

(a) 35 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,

(b) 35 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,

(b) 60 EUR už kalendoriniais 2014 m. 
viršytą taršos normą,

(c) 60 EUR už kalendoriniais 2014 m. 
viršytą taršos normą, ir

(c) 90 EUR už kalendoriniais 2015 m. 
viršytą taršos normą. 

(d) 95 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą. 

Or. de
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Pagrindimas

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Pakeitimas 167
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra 90 
EUR už kalendoriniais 2012 m. viršytą 
taršos normą.

(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. 

Or. de

Pagrindimas

44 ir 60 tokie patys Turėtų būti tik vienas įvadinis etapas. Jei visam parkui būtų numatytas 
įvadinis etapas, gamintojams būtų suteikta lankstumo prisitaikyti prie vidutinio išmetamo CO2
lygio. Jei gamintojai viršytų šį vidurkį, nuo 2012 m. jie turėtų mokėti po 95 EUR už gramą 
CO2, išmesto viršijant taršos normą.
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Pakeitimas 168
Karl–Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą
vadovaujantis 1 straipsniu yra: 

(a) 20 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą,

(a) 10 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą,

(b) 35 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,

(b) 20 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,

(c) 60 EUR už kalendoriniais 2014 m. 
viršytą taršos normą, ir 

(c) 30 EUR už kalendoriniais 2014 m. 
viršytą taršos normą, ir 

(d) 95 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą. 

(d) 40 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą. 

Or. de

Pagrindimas

Die vorgeschlagenen Abgaben von 100–475 €/t Tonne CO2 liegen erheblich höher als 
vergleichbare CO2 –Zertifikatspreise nach dem Emissionshandelssystem der EU. Eine solche 
einseitige Benachteiligung der Pkw–Hersteller und ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und 
wirtschaftlich ineffizient. Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der 
Industrie erheblich schwächen. Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, 
da die offizielle deutsche Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen 
Sprachversionen nicht auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.

Pakeitimas 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą
vadovaujantis 1 straipsniu yra: 

(a) 20 EUR už kalendoriniais 2012 m. (a) 10 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
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viršytą taršos normą, viršytą taršos normą,
(b) 35 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,

(b) 20 EUR už kalendoriniais 2013 m. 
viršytą taršos normą,

(c) 60 EUR už kalendoriniais 2014 m. 
viršytą taršos normą, ir 

(c) 30 EUR už kalendoriniais 2014 m. 
viršytą taršos normą, ir 

(d) 95 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą. 

(d) 40 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą. 

Or. de

Pagrindimas

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 –Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
Pkw–Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient. 
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen. 
Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, da die offizielle deutsche 
Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen Sprachversionen nicht 
auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.

Pakeitimas 170
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra 
150 EUR už kalendoriniais 2012 m. ir 
paskesniais metais viršytą taršos normą.

(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.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti reikalavimus, nuobaudos turi būti pakankamo dydžio ir skiriamos nuo 
2012 m. jei nuobaudų skyrimas būtų atidėtas, būtų tik užvilkintas tinkamas apibrėžtos tvarkos 
taikymas. 

Pakeitimas 171
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra 
40 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais metais viršytą taršos normą.

(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.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas mokestis, lygus 100 – 475 EUR už CO2 toną, yra gerokai didesnis nei 
CO2 taršos leidimų kainos ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje. Tokios automobilių 
gamintojams ir tuo pačių jų klientams sukuriamos nepalankios sąlygos nėra pateisinamos ir 
nėra veiksmingos ekonomiškai. Siūlomos nuobaudos labai susilpnintų pramonės gebėjimą 
kurti naujoves.
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Pakeitimas 172
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra 
150 EUR už kalendoriniais 2012 m. ir 
paskesniais metais viršytą taršos normą.

(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.

Or. en

Pagrindimas

Mokestis už viršytą taršos normą turėtų būti pakankamai didelis, kad visi gamintojai būtų 
suinteresuoti laikytis jiems nustatytų normų. Komisijos atliktame poveikio vertinime teigiama, 
kad norint pasiekti visuotinai atgrasomojo poveikio, mokesčiai tam tikriems gamintojams turi 
būti grindžiami didesne nei vidutinės ribinės taršos mažinimo sąnaudos verte.

Pakeitimas 173
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra
panašus į kituose sektoriuose, kuriems 
taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
sistema, galiojančius mokesčius ir 
neviršija 20 EUR/g.
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(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.

Or. en

Pagrindimas

Palyginti su kituose pramonės sektoriuose taikomais tarifais, siūlomos nuobaudos ar 
kompensacijos yra pernelyg didelės. Nuobaudos, kokios siūlomos šiuo metu, būtų 475 EUR už 
toną 2015 m., o jei jos būtų nustatomos pagal kituose sektoriuose, kuriems taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų sistema, taikomus tarifus, jos svyruotų nuo 20 iki 40 EUR už toną, 
o pakartotinės nuobaudos (už reikalavimų nevykdymą) siektų 100 EUR už toną ir 20 EUR už 
toną, dėl skatinimo didinti efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių skaičių.

Pakeitimas 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra 20 
eurų, kuris atitinka kitiems sektoriams 
taikomas baudas pagal Europos 
apyvartinių taršos leidimų sistemą.

(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 2012 m. 
viršytą taršos normą,
(d) 95 EUR už kalendoriniais 2012 m. 
viršytą taršos normą, 
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Or. it

Pagrindimas

Už viršytą taršos normą siūlomos baudos yra neproporcingos ir nepagrįstai didelės, palyginti 
su tomis, kurios bus taikomos nuo 2012 m. (100 eurų už toną) pagal ES apyvartinių taršos 
leidimų sistemą: 95 eurai už g/km atitinka 475 eurus už CO2 toną. Siekiant užtikrinti, kad 
motorinių transporto priemonių sektoriuje taikomos baudos būtų suderintos su baudomis, 
taikomomis kitiems sektoriams pagal Europos prekybos taršos leidimais sistemą, turėtų būti 
nustatytas panašus mokestis, t. y. 20 eurų už CO2 g/km (100 eurų už toną).

Pakeitimas 175
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą turi 
būti panašus į baudas, taikomas kituose 
sektoriuose, atsižvelgiant į pagal ES 
prekybos taršos leidimais sistemą 
nustatytą tvarką.

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.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomos baudos ir kompensuojamieji mokėjimai visiškai neproporcingi ir jų visiškai 
negalima palyginti su kitiems sektoriams taikomais mokėjimais. Dabartinės baudos atitiktų 
475 EUR/t per metus 2015 m., o kituose sektoriuose, kuriuose taikoma Europos prekybos 
taršos leidimais sistema, jos būtų 20–40 EUR/t, papildomos baudos – 100 EUR/t (jeigu 
nesilaikoma reikalavimų), mokestis už energijos naudojimo požiūriu efektyvių transporto 
priemonių propagavimą – 20 EUR/t.
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Pakeitimas 176
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra 
panašus į pramonės sektoriams pagal 
Europos prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistemą (ETS) taikomą mokestį:

20 EUR už kalendoriniais 2012 m. viršytą 
taršos normą,

(a) 35 EUR už kalendoriniais 
2013 m. viršytą taršos normą, 

(b) 60 EUR už kalendoriniais 
2014 m. viršytą taršos normą, ir

(c) 95 EUR už kalendoriniais 
2015 m. ir paskesniais kalendoriniais 
metais viršytą taršos normą.

Or. pl

Pagrindimas

Mokesčiai už viršytą taršos normą, palyginti mokesčiai, kuriuos, remiantis Europos prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistema (ETS), reikės mokėti nuo 2012 m. (100 EUR už toną), 
yra neproporcingi ir nepagrįstai dideli. 95 EUR už 1 g CO2/km atitinka 475 EUR už toną.
Variklinių transporto priemonių sektoriui taikomas mokestis turėtų būti suderintas su pagal 
ETS kitiems sektoriams taikomais mokesčiais.
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Pakeitimas 177
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mokestis už viršytą taršos normą yra: 3. Mokestis už viršytą taršos normą yra:
20 EUR už kalendoriniais 2012 m. viršytą 
taršos normą,

biržoje skelbiama CO2 kaina už 
kalendoriniais 2012 m. viršytą taršos 
normą, bet ne didesnė kaip 10 EUR,

35 EUR už kalendoriniais 2013 m. viršytą 
taršos normą,

biržoje skelbiama CO2 kaina už 
kalendoriniais 2013 m. viršytą taršos 
normą, bet ne didesnė kaip 20 EUR,

60 EUR už kalendoriniais 2014 m. viršytą 
taršos normą, ir

biržoje skelbiama CO2 kaina už 
kalendoriniais 2014 m. viršytą taršos 
normą, bet ne didesnė kaip 30 EUR, ir

95 EUR už kalendoriniais 2015 m. ir 
paskesniais kalendoriniais metais viršytą 
taršos normą.

biržoje skelbiama CO2 kaina už 
kalendoriniais 2015 m. ir paskesniais 
kalendoriniais metais viršytą taršos normą, 
bet ne didesnė kaip 40 EUR.

Or. de

Pagrindimas

Mokesčiai turi būti nustatomi pagal panašių sertifikatų kainas ES apyvartinių taršos leidimų 
sistemoje, nes kitokia tvarka diskriminuotų automobilių gamintojus. Kad būtų atsižvelgta į tuo 
metu vyraujančias ekonomines sąlygas, mokesčiai taip pat turėtų būti nustatomi pagal kainą, 
už kurią liudijimais prekiaujama biržoje. 

Pakeitimas 178
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija kalendoriniams 2012 m. ir 
paskesniems metams pasiūlo mokestį už 
viršytą taršos normą, kuris yra ne mažiau 
kaip 10 proc. aukštesnis už apskaičiuotą 
išlaidų sumą vidutiniam CO2 taršos 
mažinimo reikalavimui, apibrėžtam 1 
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straipsnyje ir I priede, įgyvendinti. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad pramonė būtų informuota apie naujas nuobaudas, kurios bus taikomos 2020 m., 
tam, kad būtų pasiektas šiems metams užsibrėžtas tikslas. 

Pakeitimas 179
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos biudžeto 
pajamomis.

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
perskirstomos gamintojams arba, bendro 
fondo atveju, bendro fondo valdytojui, 
neviršijusiems vidutinė savitosios 
išmetamo CO2 normos, atsižvelgiant į 
apskaičiuotą bendrą neišskirtų teršalų 
kiekį. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patvirtinamas 2007 m. spalio mėn. Parlamento sutartas tvarkaraštis; siekiama, kad 
šis tvarkaraštis būtų susietas su aplinkosaugos požiūriu ambicingesniu tikslu išmetamų 
teršalų kiekį sumažinti vidutiniškai iki 125 g CO2/km. Nuobaudos turėtų būti įvestos nuo 2015 
m. ir kasmet didinamos. Pajamos, surenkamos iš automobilių gamintojų, nesilaikiusių 
reikalavimų, turėtų būti paskirstytos mažiau teršalų išmetančių automobilių gamintojams, 
kurių daugumos pelno normos dėl aplinkai naudingos strategijos vykdymo yra mažesnės.
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Pakeitimas 180
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos biudžeto 
pajamomis.

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos biudžeto 
pajamomis ir skiriamos tvaraus transporto 
rūšims, įskaitant visuomeniniam 
transportui ir dviračiams skirtą 
infrastruktūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Nuobaudos, skirtos aplinkosaugos reikalavimų neatitinkantiems automobiliams, turėtų būti 
skirtos tvaraus transporto rūšių plėtrai. 

Pakeitimas 181
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos biudžeto 
pajamomis.

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
naudojamos specialiam mokslo tyrimų ir 
plėtros fondui, skirtam kelių transporto 
kuro naudojimo efektyvumo tyrimams, 
įskaitant alternatyvių variklių kūrimą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti inovacijas ir sudaryti sąlygas ES aplinkosaugos tikslams greičiau pasiekti, 
pagal šio reglamento nuostatas surinktos lėšos turėtų būti pakartotinai investuotos į mokslo 
tyrimus ir plėtrą, skirtus kelių transporto sektoriui (siekiant mažinti CO2 taršą). 
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Pakeitimas 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
laikomos Europos Sąjungos biudžeto 
pajamomis. 

5. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos 
patenka į fondą, kurio pajamos yra skirtos 
eismo sukeliamai CO2 taršai mažinti ir 
energiją veiksmingiau naudojančioms 
technologijoms kurti. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skatinti technologines inovacijas visi mokesčiai turėtų būti mokami į specialų fondą, 
kurio lėšos naudojamos energiją veiksmingai naudojančių technologijų tyrimams ir plėtrai 
remti ir kelių eismo sukeliamai CO2 taršai mažinti. 

Pakeitimas 183
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl reglamento
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Balų sistema 

1. Jei 2012 m. normą įvykdo daugiau nei 
25 proc., 2013 m. – daugiau nei 50 proc., 
o 2014 m. – daugiau nei 75 proc. viso 
gamintojo parko, gamintojas gauna balų.
2. Balai skaičiuojami tokia pačia tvarka, 
kokia skaičiuojami 7 straipsnyje numatyti 
mokesčiai už viršytas normas – vienas 
balas atitinka vieną eurą.
3. Nuo 2012 m. sukauptais balais 
mažinamas mokestis už viršytą taršos 
normą, jei jis priskaičiuojamas ateityje 
pagal 7 straipsnį.
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4. Komisija nustato balų paskaičiavimo ir 
įskaitymo metodiką.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi naujiems modeliams ir technologijoms įvesti reikia bent penkerių–septynerių metų, 
vertėtų įvesti atsveriamąsias normas. Gamintojai, kurių automobilių parke daugiau 
automobilių atitinka normas nei privaloma, būtų skatinami imtis priemonių CO2 mažinti ir už 
tokias priemones gautų atlygį balais, kuriais ateityje jam būtų sumažinamos galimos 
nuobaudos.

Pakeitimas 184
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojų rezultatų skelbimas Gamintojų rezultatų skelbimas
(„Vardijimas ir gėdijimas“)

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

1. Iki 2010 m. spalio 31 d. ir kiekvienais 
paskesniais metais Komisija skelbia sąrašą, 
kuriame nurodo kiekvieno gamintojo:

(a) praėjusių kalendorinių metų išmetamo 
CO2 normą,

(a) praėjusių kalendorinių metų vidutinį 
išmetamo CO2 kiekį, ir 

(b) praėjusių kalendorinių metų vidutinį 
išmetamo CO2 kiekį, 

(b) visų naujų lengvųjų automobilių 
praėjusiais kalendoriniais metais 
Bendrijoje vidutinį išmetamo CO2 kiekį.

(c) praėjusių kalendorinių metų vidutinio 
išmetamo CO2 kiekio ir tų pačių metų 
išmetamo CO2 normos skirtumą ir 
(d) visų naujų lengvųjų automobilių 
praėjusiais kalendoriniais metais 
Bendrijoje vidutinį išmetamo CO2 kiekį.

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. Nuo 2016 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
atitinkamais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų.
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Or. en

Pagrindimas

Jau nuo 2010 m. vartotojai turėtų turėti galimybę susipažinti su sąrašais, kuriuose bus 
pateikta informacija apie kiekvieno gamintojo darbo rezultatus, kad jie galėtų sąmoningai 
rinktis produkciją ir daryti spaudimą gamintojams, kad jie sparčiau įgyvendintų atitinkamas 
priemones.

Pakeitimas 185
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanga

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų diskriminacijos, informavimas turėtų būti 
pradėtas vykdyti tuo pat metu kaip ir reglamento įgyvendinimas, t. y. ne anksčiau kaip 2013 
m.

</Amend>

Pakeitimas 186
Bogusław Sonik

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. Skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, 
ar atitinkamais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų. 
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Or. en

Pagrindimas

Dubliuojama 8 straipsnio 1 dalis. Išaiškinimas.

Pakeitimas 187
Kurt Joachim Lauk

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. Nuo 2016 m. spalio 31 d. pagal 1 dalį 
skelbiamame sąraše taip pat nurodoma, ar 
atitinkamais kalendoriniais metais 
gamintojas laikėsi 4 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų. 

Or. de

Pagrindimas

Kadangi automobilių pramonėje naujo automobilio sukūrimo ir pagaminimo ciklas – nuo 
penkerių iki septynerių metų, privaloma norma galėtų būti nustatyta tik vėlesniems nei 2015 
metams. Jei terminas būtų ankstyvesnis, jis neatitiktų ekonominės tikrovės. Atitinkamai reikėtų 
nukelti ir duomenų apie reikalavimų laikymąsi skelbimo terminą.

Pakeitimas 188
Marie–Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Išimtis nepriklausomiems gamintojams, 

nedideliais kiekiais gaminantiems 
specialiuosius automobilius 

1. Gamintojas gali pateikti prašymą jam 
taikyti pagal I priedą apskaičiuojamų 
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taršos normų išimtį, jei: 
(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per 
kalendorinius metus, ir 
(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu 
gamintoju. 
2. Prašymas taikyti 1 dalyje numatytą 
išimtį gali būti teikiamas daugiausiai 
penkeriems metams. Prašymas teikiamas 
Komisijai, jame nurodoma:
(a) gamintojo pavadinimas ir asmuo 
ryšiams,
(b) įrodymai, kad gamintojas atitinka 
reikalavimus taikyti 1 dalyje numatytą 
išimtį, 
(c) duomenys apie to gamintojo 
gaminamus lengvuosius automobilius, 
įskaitant tų automobilių masę ir išmetamo 
CO2 kiekį ir 
(d) išmetamo CO2 norma, atitinkanti 
gamintojo galimybes mažinti taršą, 
įskaitant technologines galimybes mažinti 
jo išmetamo CO2 kiekį.
3. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
atitinka 1 dalyje numatytos išimties 
taikymo reikalavimus, ir laiko, kad 
gamintojo siūloma išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo norma atitinka gamintojo 
galimybes, įskaitant technologines, 
mažinti jo išmetamo CO2 kiekį, Komisija 
suteikia gamintojui išimtį. Išimtis taikoma 
nuo metų, einančių po prašymo 
pateikimo, sausio 1 d. 
4. Gamintojas, kuriam pagal šį straipsnį 
taikoma išimtis, nedelsdamas praneša 
Komisijai apie pasikeitimus, kurie turi 
arba gali turėti įtakos sąlygoms, pagal 
kurias tam gamintojui taikoma išimtis.
5. Jei remdamasis pagal 4 dalį gautu 
pranešimu arba dėl kitų priežasčių 
Komisija mano, kad gamintojas 
nebeatitinka išimties taikymo sąlygų, 
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Komisija nuo kitų kalendorinių metų 
sausio 1 d. išimtį atšaukia ir apie tai 
praneša gamintojui.
6. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
neįgyvendina jo prašyme išdėstytos 
programos taršai mažinti, Komisija gali 
panaikinti išimtį.
7. Komisija gali priimti išsamias 1–6 dalių 
įgyvendinimo nuostatas, įskaitant 
kriterijų, kuriais nustatomas atitikimas 
taikyti išimtį, aiškinimą, prašymų turinį 
taip pat programų mažinti išmetamo CO2
kiekį turinį ir vertinimą. 
Priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
12 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo daryti išimtį daug teršalų metančių automobilių gamintojams. Tai iškraipytų 
rinką ir skatintų automobilių gamintojus steigti tiksliai išimties sąlygas atitinkančias įmones. 
Dėl to pakankamai didelis kiekis naujų automobilių nepatektų į teisės akto taikymo sritį. 

Pakeitimas 189
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Išimtis nepriklausomiems gamintojams, 

nedideliais kiekiais gaminantiems 
specialiuosius automobilius 

1. Gamintojas gali pateikti prašymą jam 
taikyti pagal I priedą apskaičiuojamų 
taršos normų išimtį, jei: 
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(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per 
kalendorinius metus, ir 
(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu 
gamintoju. 
2. Prašymas taikyti 1 dalyje numatytą 
išimtį gali būti teikiamas daugiausiai 
penkeriems metams. Prašymas teikiamas 
Komisijai, jame nurodoma:
(a) gamintojo pavadinimas ir asmuo 
ryšiams,
(b) įrodymai, kad gamintojas atitinka 
reikalavimus taikyti 1 dalyje numatytą 
išimtį, 
(c) duomenys apie to gamintojo 
gaminamus lengvuosius automobilius, 
įskaitant tų automobilių masę ir išmetamo 
CO2 kiekį ir 
(d) išmetamo CO2 norma, atitinkanti 
gamintojo galimybes mažinti taršą, 
įskaitant technologines galimybes mažinti 
jo išmetamo CO2 kiekį.
3. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
atitinka 1 dalyje numatytos išimties 
taikymo reikalavimus, ir laiko, kad 
gamintojo siūloma išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo norma atitinka gamintojo 
galimybes, įskaitant technologines, 
mažinti jo išmetamo CO2 kiekį, Komisija 
suteikia gamintojui išimtį. Išimtis taikoma 
nuo metų, einančių po prašymo 
pateikimo, sausio 1 d. 
4. Gamintojas, kuriam pagal šį straipsnį 
taikoma išimtis, nedelsdamas praneša 
Komisijai apie pasikeitimus, kurie turi 
arba gali turėti įtakos sąlygoms, pagal 
kurias tam gamintojui taikoma išimtis.
5. Jei remdamasis pagal 4 dalį gautu 
pranešimu arba dėl kitų priežasčių 
Komisija mano, kad gamintojas 
nebeatitinka išimties taikymo sąlygų, 
Komisija nuo kitų kalendorinių metų 
sausio 1 d. išimtį atšaukia ir apie tai 
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praneša gamintojui.
6. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
neįgyvendina jo prašyme išdėstytos 
programos taršai mažinti, Komisija gali 
panaikinti išimtį.
7. Komisija gali priimti išsamias 1–6 dalių 
įgyvendinimo nuostatas, įskaitant 
kriterijų, kuriais nustatomas atitikimas 
taikyti išimtį, aiškinimą, prašymų turinį 
taip pat programų mažinti išmetamo CO2
kiekį turinį ir vertinimą. 
Priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
12 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo daryti išimtį daug teršalų metančių automobilių gamintojams.

Pakeitimas 190
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 10000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir 

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir 

(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu 
gamintoju. 

(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu 
automobilių gamintoju arba
(ba) jei jis turi susijusių įmonių ir kartu 
su jomis atsakingas už mažiau kaip 10000 
naujų lengvųjų automobilių užregistruotų 
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Bendrijoje per kalendorinius metus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas išaiškina ir supaprastina išimčių taikymo sritį, paliekant griežtą nuostatą dėl 
lengvųjų automobilių skaičiaus (mažiau kaip 10000). Gali pasitaikyti atvejų, kai keli susiję 
gamintojai užregistruoja mažiau kaip 10000 naujų lengvųjų automobilių. Jie turėtų būti 
laikomi nesusiję. 

Pakeitimas 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtis nepriklausomiems gamintojams, 
nedideliais kiekiais gaminantiems
specialiuosius automobilius.

Išimtis specializuotiems gamintojams, 
gaminantiems nedideliais kiekiais.

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 10000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir 

(b) gamintojas yra nesusijęs su kitu 
gamintoju.

(b) automobiliai, už kuriuos jis atsako, 
priklauso tokiai kategorijai, dėl kurios 
ypatingų savybių neįmanoma pasiekto šio 
tikslo.

Or. it

Pagrindimas

Išimtis būtina visiems specializuotiems gamintojams (0,2 proc. visų gamintojų – mažiau kaip 
30 tūkst. automobilių, kuriais nuvažiuojama mažai kilometrų ir kurių išmetamas CO2 sudaro 
labai mažą dalį), kurie neturi galimybės laikytis I priede nurodytų sumažinimo 60 proc. 
reikalavimų. Siekiant išvengti nepagrįstų konkurencijos iškraipymų išimtis suteikiama visiems 
gamintojams („susijusiems“ ar ne su kitu gamintoju), kurie konkuruoja dėl tos pačios rinkos 
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dalies. Kitu atveju, „susiję“ gamintojai darytų neigiamą poveikį bendro fondo valdytojui.

Pakeitimas 192
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 1000 naujų lengvųjų automobilių 
užregistruotų Bendrijoje per kalendorinius 
metus, ir 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apriboti poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad nuostatos būtų vienodai taikomos skirtingo 
dydžio gamybos įmonėms, išlyga turėtų būti kuo griežtesnė. Be to, naujų lengvųjų automobilių 
skaičius turėtų būti sumažintas nuo 10 000 iki 1000, kad būtų atsižvelgta į 2007/46/EB XII 
priedo 2 dalies 1 punkto nuostatas. 

Pakeitimas 193
Karl–Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10000 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 

Or. de

Pagrindimas

Reikia parengti nuostatas, kurias galima būtų tinkamai taikyti besikeičiant rinkos sąlygoms. 
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Pakeitimas 194
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamintojas yra atsakingas už mažiau 
kaip 10000 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 

Or. de

Pakeitimas 195
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gavusi prašymą, Komisija specifinių 
modelių gamintojams, kurių visos naujai 
įregistruotos transporto priemonės sudaro 
ne daugiau kaip 1 proc. visų per metus ES 
užregistruotų lengvųjų automobilių, vietoj 
savitosios normos, apskaičiuotos pagal I 
priedą, nustato alternatyvią taršos normą 
– 25 proc. sumažinti jų vidutiniškai 
išmetamų teršalų kiekį lyginant su 2008 
m.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento neatsižvelgiama į ypatingą specifinių modelių automobilių 
gamintojų, kurie gamina tik specifinius modelius, bet yra per dideli, kad jiems būtų taikoma 
9straipsnio 1a ir 1b dalyse minima išimtis, padėtį. Alternatyvi norma įpareigotų gamintojus 
dėti bent tiek pastangų, kiek deda įprastinių automobilių gamintojai, tačiau kartu jiems būtų 
sudaromos sąžiningos sąlygos, palyginti su orientaciniais 2008 metais. 
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Pakeitimas 196
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) išmetamo CO2 norma, atitinkanti 
gamintojo galimybes mažinti taršą, 
įskaitant technologines galimybes mažinti 
jo išmetamo CO2 kiekį.

(d) išmetamo CO2 norma, atitinkanti 
gamintojo technines ir finansines 
galimybes, taip pat su tiesioginių 
konkurentų galimybėmis palyginamas 
CO2 taršos mažinimo modelis. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas apibrėžia kriterijus, pagal kuriuos galima būtų nustatyti ir įvertinti individualius 
tikslus teisiniam tikrumui ir nuspėjamumui užtikrinti, taip pat skatinti, kad būtų mažinama 
tarša. 

Pakeitimas 197
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
atitinka 1 dalyje numatytos išimties 
taikymo reikalavimus, ir laiko, kad 
gamintojo siūloma išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo norma atitinka gamintojo 
galimybes, įskaitant technologines, 
mažinti jo išmetamo CO2 kiekį, Komisija 
suteikia gamintojui išimtį. Išimtis taikoma 
nuo metų, einančių po prašymo pateikimo, 
sausio 1 d. 

3. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
atitinka 1 dalyje numatytos išimties 
taikymo reikalavimus, ir laiko, kad 
gamintojo siūloma išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo norma tinkama, Komisija 
suteikia gamintojui išimtį. Priimdama 
sprendimą Komisija atsižvelgia į 2 dalies d 
punkte apibrėžtus kriterijus. Išimtis 
taikoma nuo metų, einančių po prašymo 
pateikimo, sausio 1 d. 

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas tam, kad atitinkamos nuostatos būtų suderintos su 9 straipsnio 2 
dalies d punkto pakeitimu.

Pakeitimas 198
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
neįgyvendina jo prašyme išdėstytos 
programos taršai mažinti, Komisija gali 
panaikinti išimtį.

6. Jei Komisija mano, kad gamintojas 
neįgyvendina jo prašyme išdėstytos 
programos taršai mažinti, Komisija gali 
nustatyti mokestį už viršytą taršos normą, 
kaip apibrėžta 7 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Jei gamintojas neįgyvendina jo prašyme išdėstytos programos taršai mažinti, išimties 
panaikinimas būtų netinkama priemonė. Vietoj jos šiam gamintojui turėtų būti pradėta taikyti 
mokesčio už viršytą taršos normą sistema, kuri taikoma kitiems gamintojams. Tai geriau 
suderintų mažiems gamintojams ir masinės produkcijos gamintojams taikomas nuostatas. 

Pakeitimas 199
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Paraiška dėl išimties taikymo kartu su 
visa kartu pateikiama informacija, taip 
pat visi pranešimai pagal 4 dalį, 
atšaukimai pagal 5 arba 6 dalį, arba 
priemonės, minimos 7 dalyje, skelbiami 
viešai. 

Or. en
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Pakeitimas 200
Karl–Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Gamintojas gali kreiptis į Komisiją su 
prašymu vietoj taršos normos, 
apskaičiuotos pagal I priedą, nustatyti 
alternatyvią taršos normą – 25 proc. 
sumažinti jo vidutiniškai išmetamų teršalų 
kiekį lyginant su 2006 m., su sąlyga, kad: 

(a) jei jis neturi susijusių įmonių, jo per 
metus Europos Sąjungoje užregistruotų 
naujų automobilių skaičius patenka tarp 1 
dalyje nustatyto skaičiaus ir 1,5 proc. 
visos Europos rinkos, arba 

(b) jei jis turi susijusių įmonių, jo kartu su 
susijusiomis įmonėmis per metus Europos 
Sąjungoje užregistruotų naujų 
automobilių skaičius patenka tarp 1 dalyje 
nustatyto skaičiaus ir 1,5 proc. visos 
Europos rinkos. 

Susijusios įmonės gali kreiptis į Komisiją 
su prašymu vietoj taršos normos, 
apskaičiuotos pagal I priedą, nustatyti 
alternatyvią taršos normą – 25 proc. 
sumažinti jų vidutiniškai išmetamų 
teršalų kiekį lyginant su 2006 m., jei jų 
kartu su susijusia įmone per metus 
Europos Sąjungoje užregistruotų naujų 
automobilių skaičius patenka tarp 1 dalyje 
nustatyto skaičiaus ir 1,5 proc. visos 
Europos rinkos. 

Or. de
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Pagrindimas

Didesnio taršos sumažinimo (25 proc.) norma specifinių modelių gamintojus skatins dėti 
daugiau pastangų šioj srityje nei deda įprastinių transporto priemonių gamintojai. Kadangi 
specifinių modelių gamintojams paprastai netaikoma 9 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis, 
šios papildomos nuostatos turėtų būti įtrauktos į Komisijos pasiūlymą dėl lygybės. Susijusių 
įmonių atveju gamintojai neturės jokių papildomų privalumų, kadangi tuomet jie turėtų 
suteikti galimybę konkurentams susipažinti su jų planais ateinantiems metams. 

Pakeitimas 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Gamintojas gali kreiptis į Komisiją su 
prašymu vietoj taršos normos, 
apskaičiuotos pagal I priedą, nustatyti 
alternatyvią taršos normą – 25 proc. 
sumažinti jo vidutiniškai išmetamų teršalų 
kiekį lyginant su 2006 m., su sąlyga, kad: 

(a) jis neturi susijusių įmonių, o jo per 
kalendorinius metus Bendrijoje 
užregistruotų naujų automobilių skaičius 
svyruoja tarp 10000 ir 300000, arba 

(b) jis turi susijusių įmonių, o jo kartu su 
susijusiomis įmonėmis per kalendorinius 
metus Bendrijoje užregistruotų naujų 
automobilių skaičius svyruoja tarp 10000 
ir 300000. 

Susijusios įmonės gali kreiptis į Komisiją 
su prašymu vietoj taršos normos, 
apskaičiuotos pagal I priedą, nustatyti 
alternatyvią taršos normą – 25 proc. 
sumažinti jų vidutiniškai išmetamų 
teršalų kiekį lyginant su 2006 m., jei jų 
kartu su susijusia įmone per 
kalendorinius metus Bendrijoje 
užregistruotų naujų automobilių skaičius 
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svyruoja tarp 10000 ir 300000. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme (gaminantiems nedidelį automobilių asortimentą) apibrėžti sunkiai 
įgyvendinami ir daug griežtesni tikslai nei jų tiesioginiams konkurentams. Jų 
konkurentams, kurie parduoda platesnį automobilių asortimentą arba priklauso įmonių 
grupei, numatyti tokie patys reikalavimai, nors jie ir parduoda panašų teršalų kiekį 
metančius automobilius. Pakeitimas suteikia galimybę rinkos nišas užimantiems 
gamintojams pasirinkti 25 proc. tikslą. Tai apčiuopiamai sumažintų CO2 taršą, kadangi šis 
tikslas aukštesnis už vidutinį pramonės (19 proc.) tikslą. Dėl šios priežasties aplinkai būtų 
padaryta gerokai mažiau poveikio. 

Pakeitimas 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
9a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Ekologinės inovacijos

1. Šio reglamento 12 straipsnyje 
numatytas komitetas įvertina ir priima 
sprendimus dėl prašymų pripažinti 
atitinkamas ekologines naujoves, taip pat 
įvertina CO2 taršos, naudojant šias 
technologijas, mažinimo potencialą.
2. Gamintojai, kaip apibrėžta 3 
straipsnyje, arba tiekėjai gali pateikti 
paraiškas dėl ekologinių naujovių 
pripažinimo. Šiose paraiškose turi būti 
nurodyti duomenys apie CO2 taršos 
sumažėjimą naudojant atitinkamą 
nepriklausomos įstaigos sertifikuotą 
technologiją. Direktyvos 2007/46/EB 41 
straipsnyje nurodytos technines tarnybos 
gali atlikti nepriklausomos sertifikavimo 
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įstaigos vaidmenį. 
3. Atliekant šio reglamento stebėseną už 
ekologines naujoves, atsižvelgiant į tai, ar 
jos naudojamos automobiliuose kaip 
standartinė tam tikrų automobilių  rūšių 
arba jų modelių įranga, skiriami CO2
balai (bonusai). Bendra balų, suteiktų 
gamintojui už ekologines naujoves, 
apimtis neviršija 10 proc. pagal I priedą 
gamintojui apskaičiuoto tikslo dydžio. 

4. Nepriklausomai nuo to kartu su 
ekologinių naujovių įskaitymu tęsiamas 
pakartotinis bandymų ciklo įvertinimas, 
kad būtų užtikrinta, jog bandymų ciklo
rezultatai ilgojo laikotarpio metu 
atspindės CO2 taršos, naudojant šias 
technologijas, mažinimo potencialą.
5. Atlikdama Direktyvos pakartotinį 
svarstymą, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, 
Komisija kaip dalį poveikio įvertinimo 
pateikia išsamų CO2 taršos, naudojant 
šias ekologines naujoves, mažinimo 
įvertinimą tam, kad užtikrintų, jog 
paskesniais metais būtų tinkamai 
atsižvelgta į visas CO2 taršos mažinimo 
priemones, kai bus sprendžiama, ar 
gamintojai įgyvendino apibrėžtus tikslus.
6. Pagal šio reglamento 12 straipsnį 
įkurtas komitetas tikrina, ar paraiškoje 
dėl ekologinės naujovės pripažinimo 
pateikti visi duomenys ir per tris mėnesius 
nuo paraiškos dokumentų pateikimo 
priima sprendimą, ar ekologinę naujovę 
įskaityti. Šiuo klausimu Komisija 
komitetui pateikia pasiūlymą. 
Pareiškėjas gali apskųsti komiteto 
sprendimą Komisijai per vieną mėnesį 
nuo pranešimo apie sprendimą. Komisija 
skundą pateikia komitetui, kuris per tris 
mėnesius jį išnagrinėja ir priima 
sprendimą. 
Komisija visus sprendimus dėl ekologinių 
naujovių įskaitymo skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
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Or. de

Pagrindimas

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2–Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED–Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2–Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10  proc. des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.

Pakeitimas 203
Karl–Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
9a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
1. Šio reglamento 12 straipsnyje 
numatytas komitetas įvertina ir priima 
sprendimus dėl prašymų pripažinti 
atitinkamas ekologines naujoves, taip pat 
įvertina CO2 taršos, naudojant šias 
technologijas, mažinimo potencialą.
2. Gamintojai, kaip apibrėžta 3 
straipsnyje, arba tiekėjai gali pateikti 
paraiškas dėl ekologinių naujovių 
pripažinimo. Šiose paraiškose turi būti 
nurodyti duomenys apie CO2 taršos 
sumažėjimą naudojant atitinkamą 
nepriklausomos įstaigos sertifikuotą 
technologiją. Direktyvos 2007/46/EB 41 
straipsnyje nurodytos technines tarnybos 
gali atlikti nepriklausomos sertifikavimo 
įstaigos vaidmenį. 
3. Atliekant šio reglamento stebėseną už 
ekologines naujoves, atsižvelgiant į tai, ar 
jos naudojamos automobiliuose kaip 
standartinė tam tikrų automobilių  rūšių 
arba jų modelių įranga, skiriami CO2
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balai (bonusai). Bendra balų, suteiktų 
gamintojui už ekologines naujoves, 
apimtis neviršija 10 proc. pagal I priedą 
gamintojui apskaičiuoto tikslo dydžio. 
Pagal šio reglamento 12 straipsnį įkurtas
komitetas nustato atskiroms 
technologijoms skirtų balų (bonusų) 
galiojimo trukmę ir suteikia juos per tam 
tikrą laikotarpį mažėjimo tvarka. Šiuo 
atžvilgiu komitetas atsižvelgia į pasiektą 
technologijų kūrimo pakopą ir į 
specifinius automobilių pramonės 
gaminių ciklus.
4. Nepriklausomai nuo to kartu su 
ekologinių naujovių įskaitymu tęsiamas 
pakartotinis bandymų ciklo įvertinimas, 
kad būtų užtikrinta, jog bandymų ciklo
rezultatai ilgojo laikotarpio metu 
atspindės CO2 taršos, naudojant šias 
technologijas, mažinimo potencialą.
5. Atlikdama Direktyvos pakartotinį 
svarstymą, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, 
Komisija kaip dalį poveikio įvertinimo 
pateikia išsamų CO2 taršos, naudojant 
šias ekologines naujoves, mažinimo 
įvertinimą tam, kad užtikrintų, jog 
paskesniais metais būtų tinkamai 
atsižvelgta į visas CO2 taršos mažinimo 
priemones, kai bus sprendžiama, ar 
gamintojai įgyvendino apibrėžtus tikslus.
6. Pagal šio reglamento 12 straipsnį 
įkurtas komitetas tikrina, ar paraiškoje 
dėl ekologinės naujovės pripažinimo
pateikti visi duomenys ir per tris mėnesius 
nuo paraiškos dokumentų pateikimo 
priima sprendimą, ar ekologinę naujovę 
įskaityti. Šiuo klausimu Komisija 
komitetui pateikia pasiūlymą. 
Pareiškėjas gali apskųsti komiteto 
sprendimą Komisijai per vieną mėnesį
nuo pranešimo apie sprendimą. Komisija 
skundą pateikia komitetui, kuris per tris 
mėnesius jį išnagrinėja ir priima 
sprendimą. 
Komisija visus sprendimus dėl ekologinių 
naujovių įskaitymo skelbia Europos 
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Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Or. de

Pagrindimas

Ziel: Anreize zur Effizienz–Verbesserung von Nebenaggregaten setzen, um Innovation 
anzuregen. Nur Technologien, die zweifellos zu CO2–Minderung führen, sollen als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Dies kann durch Zertifizierung über Testinstitute 
sichergestellt werden (bereits heute in der EU–Typprüfung der Fall). Für ein ambitioniertes 
Umwelt–Ergebnis sollen nur 50 proc. der CO2–Minderung durch Ökoinnovationen, die als 
Standardausstattung eingebaut werden, als Gutschrift angerechnet werden und Gutschriften 
zeitlich begrenzt bzw. degressiv gewährt werden können.

Pakeitimas 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
9a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
1. Ekologinės naujovės – tai automobilių 
technologinės inovacijos, kurios, 
nepriklausomai nuo vairuotojų elgesio, 
duoda kiekybiškai išmatuojamos naudos 
mažinant išmetimą, ir kurios neįtrauktos į 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 CO2
kiekio matavimo apibrėžimus arba juose 
nepakankamai atspindėtos. 
2. Šio reglamento 12 straipsnio 1 dalyje 
numatytas komitetas priima sprendimus 
dėl prašymų pripažinti atitinkamas 
ekologines naujoves, taip pat įvertina CO2
taršos mažinimo praktinį potencialą.
3. Gamintojai arba tiekėjai gali pateikti 
paraiškas dėl ekologinių naujovių 
pripažinimo. Šiose paraiškose turi būti 
nurodyti duomenys apie CO2 taršos 
sumažėjimą naudojant atitinkamą 
nepriklausomos įstaigos sertifikuotą 
technologiją. Direktyvos 2007/46/EB 41 
straipsnyje nurodytos technines tarnybos 
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gali atlikti nepriklausomos sertifikavimo 
įstaigos vaidmenį. 
4. Atliekant šio reglamento stebėseną už 
ekologines naujoves, atsižvelgiant į tai, ar 
jos naudojamos automobiliuose kaip 
standartinė tam tikrų automobilių rūšių 
arba jų modelių įranga, skiriami balai 
(bonusai). Bendra balų, suteiktų 
gamintojui už ekologines naujoves, 
apimtis neviršija 75 proc. pagal 2 dalį 
apskaičiuoto praktiškai pasiekto CO2
sumažinimo dydžio. Pagal šio reglamento 
12 straipsnio 1 dalį įkurtas komitetas 
nustato atitinkamų balų (bonusų) 
galiojimo trukmę arba suteikia juos per 
tam tikrą laikotarpį mažėjimo tvarka. 

Or. en

Pagrindimas

Į galutinę Reglamento redakciją turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl paskatų priedų ir (arba) 
atsarginių dalių darbo našumui didinti net jei tai neįtraukta į Reglamento (EB) Nr. 715/2007 
CO2 kiekio matavimo apibrėžimus. Tik tos technologijos, kurios iš tikrųjų padeda mažinti CO2
kiekį gali būti laikomos ekologinėmis naujovėmis. Be to, jas turi sertifikuoti kompetentingos 
techninės tarnybos, pvz., atliekančios ES tipo patvirtinimo procedūras. 

Pakeitimas 205
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą, pagal kurį lengvosios 
komercinės transporto priemonės, 
apibrėžtos Direktyvos 2007/46/EB II 
priede, būtų įtrauktos į šį reglamentą 
nustatant šiuos tikslus – nuo 2012 m. 
sausio 1 lengvajai komercinei transporto 
priemonei nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama 175 g 
CO2, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – ne 
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daugiau kaip 160 g CO2.

Or. en

Pagrindimas

Į reglamentą turėtų būti įtraukti ir, kadangi jų tarša siekia 2 proc. visos ES transporto taršos. 
Mes nenorime kartoti JAV padarytų klaidų, kai jos įvedė CAFÉ (Corporate Average Fuel 
Economy) standartus ir dėl to pramonė daugiau nei pusę visų transporto priemonių 
„pavertė“ lengvaisiais sunkvežimiais (sportinėmis universaliomis transporto priemonėmis, 
nedideliais sunkvežimiais, furgonais).

Pakeitimas 206
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 m. Komisija, remdamasi pagal 
Sprendimą 1753/2000/EB pranešamais 
duomenimis, įvertina, ar nuo 2006–
2009 m. naujų lengvųjų automobilių 
masės pokytis buvo didesnis arba 
mažesnis už 0. 

2. 2010 m. Komisija įvertina, ar 2006–
2009 m. naujų lengvųjų automobilių ratų 
apibrėžtų jų pločių pokytis buvo didesnis 
už 0. 

Jei lengvųjų automobilių masė keitėsi, I 
priede nurodytas savosios masės augimo 
skaičius yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2009 m. laikotarpio 
metinių masės pokyčių vidurkiui. 

Jei naujų lengvųjų automobilių ratų 
apibrėžti jų pločiai keitėsi, I priede 
nurodytas savojo transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto augimo skaičius 
yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2009 m. laikotarpio 
transporto priemonių ratų apibrėžtų jų 
pločių metinių pokyčių vidurkiui. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas taikyti masės parametrą sukurtų nepalankias sąlygas lengvesnių 
automobilių gamintojams. Tai nepriimtina. Transporto priemonės svorio mažinimas yra viena 
svarbiausių priemonių siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Turėtų būti taikomas 
transporto priemonės ratų apibrėžto jos ploto parametras.
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Pakeitimas 207
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 m. Komisija, remdamasi pagal 
Sprendimą 1753/2000/EB pranešamais 
duomenimis, įvertina, ar nuo 2006–
2009 m. naujų lengvųjų automobilių masės 
pokytis buvo didesnis arba mažesnis už 0. 

2. 2016 m. Komisija, remdamasi pagal 
Sprendimą 1753/2000/EB pranešamais 
duomenimis, įvertina, ar nuo 2006–
2015 m. naujų lengvųjų automobilių masės 
pokytis buvo didesnis arba mažesnis už 0. 

Jei lengvųjų automobilių masė keitėsi, I 
priede nurodytas savosios masės augimo 
skaičius yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2009 m. laikotarpio 
metinių masės pokyčių vidurkiui. 

Jei lengvųjų automobilių masė keitėsi, I 
priede nurodytas savosios masės augimo 
skaičius yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2015 m. laikotarpio 
metinių masės pokyčių vidurkiui.

Or. en

Pagrindimas

Tiesinė kreivė, parodanti 2012 m. taršos normas, paremta visų automobilių vidutine mase. Jei 
vidutinė masė pasikeistų, gamintojams liktų mažiau nei dveji metai naujoms normoms įvykdyti 
– šio laiko jiems neužtektų, nes daugelis modelių tuo metu dar būtų tik kuriami arba 
gaminami.

Pakeitimas 208
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2010 m. Komisija, remdamasi pagal 
Sprendimą 1753/2000/EB pranešamais
duomenimis, įvertina, ar nuo 2006–
2009 m. naujų lengvųjų automobilių 
masės pokytis buvo didesnis arba 
mažesnis už 0. 

2. 2010 m. Komisija įvertina, ar 2006–
2009 m. naujų lengvųjų automobilių ratų 
apibrėžtų jų pločių pokytis buvo didesnis 
už 0. 

Jei lengvųjų automobilių masė keitėsi, I 
priede nurodytas savosios masės augimo 

Jei naujų lengvųjų automobilių ratų 
apibrėžti jų pločiai keitėsi, I priede 
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skaičius yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2009 m. laikotarpio 
metinių masės pokyčių vidurkiui. 

nurodytas savojo transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto augimo skaičius 
yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2009 m. laikotarpio 
transporto priemonių ratų apibrėžtų jų 
pločių metinių pokyčių vidurkiui. 

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė.

Pakeitimas 209
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija svarsto technologijų plėtrą, 
kad atitinkamai iš dalies pakeistų 
Reglamentą EB Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente EB Nr. 715/2007 ir įgyvendinimo akte (kuris dar turi būti priimtas) Komisija jau 
apibrėžė atitinkamas nuostatas, kurias ji ruošiasi iš dalies keisti ir kurias gali įvesti Euro 5 ir 
Euro 6 atveju. Dėl to šis straipsnis nereikalingas. 
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Pakeitimas 210
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija svarsto technologijų plėtrą, kad 
atitinkamai iš dalies pakeistų Reglamentą 
EB Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo.

3. Komisija svarsto technologijų plėtrą, kad 
atitinkamai iš dalies pakeistų Reglamentą 
EB Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo. Visų pirma 
Komisija peržiūri išmetamo CO2 

matavimo procedūras ir galimybes į 
eksploatacinio tinkamumo tikrinimo 
procedūras įtraukti išmetamo CO2 

bandymą, netrukdant ir sparčiai įvesti 
naujas ir mažiau pasiteisinusias 
technologijas (pvz., baterijas, degalų 
elementus), skirtas išmetamo CO2 kiekiui 
mažinti. 

Or. en

Pagrindimas

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in–service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.

Pakeitimas 211
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma Komisija iki 2010 m. prireikus 
pateikia pasiūlymų, skirtų užtikrinti, kad 
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būtų priimtos Reglamente (EB) Nr. 
715/2007 ir jo įgyvendinimo priemonėse 
išdėstytos išmetamo CO2 matavimo 
procedūros, vadovaujantis to reglamento 
14 straipsnio 3 dalimi, kad būtų geriau 
atspindėtos realios vairavimo sąlygos ir į 
šias procedūras įtrauktos visos 
atitinkamos ekologinės naujovės.

Or. en

Pakeitimas 212
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2015m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl reglamento, pagal
kurį būtų nustatytas vidutinis išmetamo 
kiekio lygis, kuris bet kuriuo atveju negali 
būti didesnis nei 100 g CO2/km ir kurį turi 
pasiekti nauji automobiliai iki 2020 m. 
sausio 1 d. 
Prieš pateikiant šį pasiūlymą turi būti 
atliktas bendras poveikio automobilių 
pramonei ir susijusioms pramonės 
šakoms įvertinimas ir tiksli sąnaudų bei 
naudos analizė atsižvelgiant į 
technologijų naujovių CO2 mažinimo 
srityje plėtrą. 

Or. en

Pagrindimas

Komisija, persvarstydama šį reglamentą, nustatys vidutinį teršalų kiekį. Šis lygis, kuris bet 
kokiu atveju neturi būti didesnis nei 100 g/km, nustatomas atsižvelgiant į technologijų 
naujovių plėtrą.
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Pakeitimas 213
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl reglamento, pagal 
kurį būtų pakartotinai nustatytas vidutinis 
išmetamo kiekio lygis, apibrėžtas I priedo 
3 dalyje, kurį turi pasiekti nauji 
automobiliai iki 2020 m. sausio 1 d. 
Nustatydama vidutinį išmetamo kiekio 
lygį, Komisija atsižvelgia į technologijų 
tinkamumą ir į pokyčius, susijusius su 
tarptautiniais susitarimais po 2012 m. 
laikotarpio.

Or. en

Pagrindimas

Antras taršos mažinimo tikslas turėtų būti pakartotinai nustatytas įvertinant technologijų 
tinkamumą ir į pokyčius, susijusius su tarptautiniais susitarimais po 2012 m. laikotarpio. 

Pakeitimas 214
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl reglamento, pagal 
kurį būtų nustatytas vidutinis išmetamo 
kiekio lygis, kuris bet kuriuo atveju negali 
būti didesnis nei 80 g CO2/km ir kurį turi 
pasiekti nauji automobiliai iki 2020 m. 
sausio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlytas vidutinio laikotarpio (2020 m.) tikslas ambicingesnis už Parlamento 2007 m. spalį 
priimtą tikslą. Juo daug labiau atsižvelgta į šiuo metu pramonės užimtą pažangesnę poziciją 
ir vartotojų spaudimą (reikalaujant pokyčių) dėl smarkiai augančių naftos kainų. 

Pakeitimas 215
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija atlieka technologijų plėtros 
apžvalgą ir prireikus įveda CO2 

ekvivalentais išreikštas normas kitoms 
lengvuosiuose automobiliuose 
naudojamos energijos rūšims. Šios 
priemonės, kuriomis iš dalies keičiamos 
neesminės šio reglamento dalys, 
priimamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. 

Or. en

Pakeitimas 216
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a ir 3b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija 
taip pat užtikrina, kad būtų užbaigtas 
pakartotinis Naujo Europos vairavimo 
ciklo svarstymas ir kad būtų numatyti 
bandymų ciklai atitinkamoms 
ekologinėms naujovėms tirti. 
3b. 2010 m. Komisija įvertina, ar 2006–
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2009 m. naujų lengvųjų automobilių ratų 
apibrėžtų jų pločių pokytis buvo didesnis 
už 0. 
Jei naujų lengvųjų automobilių ratų 
apibrėžti jų pločiai keitėsi, I priede 
nurodytas savojo transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto augimo skaičius 
yra pataisomas, kad būtų lygus 
kalendorinių 2006–2009 m. laikotarpio 
transporto priemonių ratų apibrėžtų jų 
pločių metinių pokyčių vidurkiui. 

Or. en

Pagrindimas

Bandymų ciklai – esminis šio reglamento elementas. Dėl to turėtų būti parengtos juos 
apibrėžiančios nuostatos, kurios atspindėtų realias sąlygas ir galimą taršos sumažėjimą dėl 
ekologinių naujovių taikymo. Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių 
transporto priemonės ratų apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam 
tikroms CO2 mažinimo technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių).
Transporto priemonės ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą 
dėl reguliavimo tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip 
parametras būtų taikoma masė. 

Pakeitimas 217
Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2015 m. Komisija užtikrina, kad 
Reglamentas būtų taikomas visų svorio 
kategorijų automobiliams

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių lengvųjų automobilių masė viršija maksimalią 2840 kg ribą, apibrėžtą EURO 5/6 
reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Pvz., Hummer H2 masė – 2902 kg. Pagal dabartinį 
pasiūlymą šie automobiliai nepatenka į reglamento taikymo sritį. Reikėtų panaikinti šią 
spragą, kad nebūtų pradėta naudoti daug ypač sunkių sportinių universalių transporto 
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priemonių ir tuo būdu sukeltas pavojus ES automobilių parkui iškeltiems vidutiniams tikslams 
pasiekti. 

Pakeitimas 218
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai tik Komisija pasiūlo naują teisės 
aktą dėl lengvųjų transporto priemonių ir 
jose naudojamų degalų, dėl kurio 
tiesiogiai arba netiesiogiai padidėja 
išmetamo CO2 kiekis, Komisija tokiuose 
savo pasiūlymuose Europos Parlamentui 
ir Tarybai aiškiai nurodo šį faktą ir kokį 
neigiamą poveikį tai gali turėti gamintojo 
gebėjimui laikytis šiame reglamente jam 
nustatytos savitosios CO2 išmetimo 
normos. 

Or. en

Pagrindimas

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2–reduction target.
o EU–legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU–regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2–
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2–relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2–emissions.
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Pakeitimas 219
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2012 m. Komisija įvertina 
dabartinio bandymų ciklo, skirto kuro 
sąnaudoms ir taršos apimtims nustatyti, 
rezultatus, siekdama, kad išvadose 
atsispindėtų faktinė automobilių CO2
tarša keliuose. Šios priemonės, kuriomis 
iš dalies keičiamos neesminės šio 
reglamento dalys, priimamos pagal 12 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu naudojamas nevisiškai tiksliai atspindi faktinę CO2 taršą. Remiantis kai kuriais 
apskaičiavimais bandymų ciklo metu gautas taršos kiekio vidurkis maždaug 19 proc. žemesnis 
už faktinį. Kai kurių modelių atveju jis žemesnis už faktinį net iki 45 proc. Dėl to Europos 
bandymų ciklas turi būti pakartotinai apsvarstytas, kad atsispindėtų faktinę automobilių CO2
taršą keliuose, taip pat visų techninių priemonių, įskaitant ekologines naujoves, įtaką CO2
taršos mažinimui. Šis pakartotinis svarstymas taip pat reikalingas tam, kad vartotojams būtų 
galima suteikti tinkamesnės informacijos apie kuro sąnaudas ir su tuo susijusias išlaidas.  

Pakeitimas 220
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl reglamento, pagal 
kurį būtų nustatytas naudos parametras, 
nesusijęs su mase arba kitomis savybėmis, 
kurios tiesiogiai didina kuro sąnaudas. 
Tikslų diferenciacija turėtų paskatinti 
taršos mažinimą visų kategorijų 
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automobilių atveju. 

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad nebus galimybės pakopoje nuo 2012 m. išvengti ribinių verčių sąsajos su masės 
parametru, kadangi apie kitus parametrus sukaupta nepakankamai duomenų. Vis dėlto 
ilgainiui reikėtų remtis kitais parametrais, kad būtų skatinama mažinti automobilių masę. 
Daugelis įmonių įtraukė masės mažinimo nuostatą į savo gamybos strategiją, siekdamos 
pradėti mažai kuro naudojančius ir nedidelį pavojų aplinkai keliančius automobilius. Šiuo 
atžvilgiu Reglamente turėtų būti numatyta kuo daugiau papildomų paskatų. 

Pakeitimas 221
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3b dalys (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pranešime Komisija taip pat nagrinėja 
galimybes tinkamiausiu būdu pakeisti 
masės parametrą kitais parametrais, pvz., 
tūriu, vietų skaičiumi, automobilių ratų 
apibrėžtu jų pločiu arba kombinuotu 
parametru. Be to, ji pateikia pasiūlymus 
dėl dalinių pakeitimų tai Reglamento 
daliai, kurioje kalbama apie tikslus po 
2020 m. Šiuo atžvilgiu Komisija siekia 
neužkrauti papildomos naštos atskiriems 
gamintojams. 

Or. de

Pagrindimas

Gali būti, kad nebus galimybės pakopoje nuo 2012 m. išvengti ribinių verčių sąsajos su masės 
parametru, kadangi apie kitus parametrus sukaupta nepakankamai duomenų. Vis dėlto 
ilgainiui reikėtų remtis kitais parametrais, kad būtų skatinama mažinti automobilių masę. 
Daugelis įmonių įtraukė masės mažinimo nuostatą į savo gamybos strategiją, siekdamos 
pradėti mažai kuro naudojančius ir nedidelį pavojų aplinkai keliančius automobilius. Šiuo 
atžvilgiu Reglamente turėtų būti numatyta kuo daugiau papildomų paskatų.
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Pakeitimas 222
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai tik Komisija pasiūlo naują teisės 
aktą dėl lengvųjų transporto priemonių ir 
jose naudojamų degalų, dėl kurio 
tiesiogiai arba netiesiogiai padidėja 
išmetamo CO2 kiekis, Komisija tokiuose 
savo pasiūlymuose Europos Parlamentui 
ir Tarybai aiškiai nurodo šį faktą ir kokį 
neigiamą poveikį tai gali turėti gamintojo 
gebėjimui laikytis šiame reglamente jam 
nustatytos savitosios CO2 išmetimo 
normos. 

Or. en

Pagrindimas

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2–reduction target.
– EU–legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
– EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
– EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2–
targets in the most cost efficient way
– CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2–relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.
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Pakeitimas 223
Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2017 m. Komisija apskaičiuoja 
vidutinę naujų automobilių, kurie buvo 
užregistruoti Bendrijoje per ankstesnį 
penkerių metų laikotarpį (2012–2016), 
masę ir atitinkamai iš dalies pakeičia Ia 
priede apibrėžtą M0 rodiklį. Po to šiuos 
pakeitimus atlieka kas penkerius metus. 
Toks pakeitimas, kurio tikslas – iš dalies 
pakeisti neesminius šio reglamento 
elementus, priimamas pagal 12 straipsnio 
2a dalyje minėtą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras bus keičiamas po šio teisės akto įsigaliojimo, tačiau Europos Komisijos 
įvestas VMI atspindi tik 2006–2009 m. laikotarpiu įvykusius pakitimus. Reikia, kad vidutinės 
masės parametras būtų keičiamas reguliariais laiko tarpsniais siekiant užtikrinti, kad bus 
pasiektas ES automobilių parkui keliamas tikslas. 

Pakeitimas 224
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai tik Komisija pasiūlo naują teisės 
aktą dėl lengvųjų transporto priemonių ir 
jose naudojamų degalų, dėl kurio 
tiesiogiai arba netiesiogiai padidėja 
išmetamo CO2 kiekis, Komisija tokiuose 
savo pasiūlymuose Europos Parlamentui 
ir Tarybai aiškiai nurodo šį faktą ir kokį 
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neigiamą poveikį tai gali turėti gamintojo 
gebėjimui laikytis šiame reglamente jam 
nustatytos savitosios CO2 išmetimo 
normos. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymuose turi būti aiškiai nurodyta, ar bet kokie siūlomi reglamentai turės 
neigiamo poveikio CO2 mažinimo tikslui. Automobilių pramonei turėtų būti kompensuota už 
teisės aktų pasiūlymus, dėl kurių didėtų išmetamo CO2 kiekiai. 

Pakeitimas 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Vartotojų informavimas 

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.

Or. de

Pagrindimas

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2–Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
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Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2–Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Pakeitimas 226
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis
Vartotojų informavimas 

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl informacijos vartotojams jau apibrėžta neseniai iš dalies pakeistoje Ženklinimo 
direktyvoje 1999/94/EB. Bet kokie daliniai pakeitimai turėtų būti daromi šiai direktyvai, kad 
būtų išvengta nuostatų dubliavimo. 

Pakeitimas 227
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. gamintojai 
užtikrina, kad etiketėse, plakatuose arba 
reklaminėje spaudoje bei Direktyvos 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. gamintojai 
užtikrina, kad etiketėse, plakatuose arba 
reklaminėje spaudoje bei Direktyvos 
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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. 

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. Nemaža dalis viso 
reklamos ir reklaminės spaudos ploto 
skiriama informacijai apie transporto 
priemonės išmetamą CO2; ši informacija 
turi būti aiškiai matoma, tiksli ir 
suprantama.
[Per 6 mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo] pagal 12 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu patvirtinama tipinė, reguliariai 
peržiūrima etiketė su informacija apie 
absoliutųjį transporto priemonės 
išmetamo CO2 kiekį. 
Lipdukas su informacija apie transporto 
priemonės išmetamo CO2 kiekį 
klijuojamas ant naujų transporto 
priemonių, parduodamų Bendrijoje nuo 
2012 m., priekinio stiklo. 

Or. en

Pakeitimas 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. 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. 

11. 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 nurodomas parduodamo 
lengvojo automobilio išmetamas CO2
kiekis ir I priede tam lengvajam 
automobiliui nustatytos išmetamo CO2
normos. 

Or. en
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Pagrindimas

Lengvojo automobilio išmetamo CO2 kiekio rodiklis būtų suprantamesnis vartotojams, jei jie 
žinotų konkrečiam parduodamam lengvajam automobiliui nustatytą išmetamo CO2 normą, 
taip pat gautų informacijos apie tai, kokiu laipsniu gamintojas įgyvendino šį reikalavimą. 

Pakeitimas 229
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 

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. 20 proc. viso 
naujiems automobiliams skirtos 
reklaminės spaudos pagal 6 straipsnį 
ploto skiriama informacijai vartotojams 
(Komisijos patvirtintu formatu) apie 
degalų taupymą ir kiekvienos transporto 
priemonės išmetamą CO2 kiekį. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas dar kartą patvirtina 2007 m. priimtą Parlamento poziciją. Ypač svarbu, kad 
informacija degalų taupymą ir kiekvienos transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį būtų 
aiškiai matoma, tiksli ir suprantama.



PE407.904v01-00 170/197 AM\728751LT.doc

LT

Pakeitimas 230
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
11a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Įtaisai automobilyje vairuotojui 

informuoti
Nuo 2012 m. sausio 1 d. siekiantys gauti 
M1 transporto priemonių, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2007/46/EB, tipo patvirtinimą 
gamintojai remdamiesi Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 reikalavimais kiekvienoje 
transporto priemonėje ima montuoti 
degalų sąnaudų stebėjimo įtaisą.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu bandymų buvo patvirtinta, kad realiai išmetamas CO2 kiekis ir išmetamas tešalų 
kiekis, nustatytas atliekant ES bandymų ciklą, nesutampa. Degalų sąnaudų matavimo įtaisas, 
rodantis vairuotojui, kiek degalų važiuojant sunaudoja automobilis, gali padėti sumažinti šį 
neatitikimą. Taip galėtų būti paskatintas labiau aplinką tausojantis vairavimas ir, kartu 
mažesnės degalų sąnaudos realiai naudojant automobilį. Kitas teigiamas ekonomiškesnio 
vairavimo stiliaus poveikis būtų mažesnis eismo įvykių skaičius, išmetamų NOx ir kietųjų 
dalelių kiekio sumažėjimas, mažiau triukšmo ir mažesnis padangų bei variklio susidėvėjimas.

Pakeitimas 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
11a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, kurių reikia 3 straipsnio 1 
dalies fa punktui įgyvendinti ir kuriomis 
iš dalies keičiamos neesminės šio 
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reglamento dalys, priimamos pagal 12 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. 

Or. en

Pagrindimas

Ekologinių naujovių tvirtinimas ES lygmeniu taikant komitologijos procedūrą užtikrina 
suderintą požiūrį. Komitologijos procedūra – Bendrijos teisėje įtvirtinta procedūra, kurią 
Komisija reguliariai taiko norėdama pasiekti bendrų sprendimų dėl esamų teisės aktų 
pakeitimo arba dėl naujų teisės aktų priėmimo pagal Komisijos kompetenciją motorinių 
transporto priemonių kūrimo ir gamybos srityje.

Pakeitimas 232
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
11a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, kurių reikia 3 straipsnio 1 
dalies fa punktui įgyvendinti ir kuriomis 
iš dalies keičiamos neesminės šio 
reglamento dalys, priimamos pagal 12 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. 

Or. en

Pagrindimas

Ekologinių naujovių tvirtinimas ES lygmeniu taikant komitologijos procedūrą užtikrina 
suderintą požiūrį. Komitologijos procedūra – Bendrijos teisėje įtvirtinta procedūra, kurią 
Komisija reguliariai taiko norėdama pasiekti bendrų sprendimų dėl esamų teisės aktų 
pakeitimo arba dėl naujų teisės aktų priėmimo pagal Komisijos kompetenciją motorinių 
transporto priemonių kūrimo ir gamybos srityje.
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Pakeitimas 233
Marie–Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl reglamento
11a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Įgyvendinimo priemonės

Neesminėms šio reglamento dalims keisti 
skirtos 3 straipsnio 1fa dalies taikymui 
būtinos priemonės priimamos pagal 
12 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reglamentavimo procedūrą su tikrinimu, 
t. y., komitologijos procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Jei ekologinės technologijos patvirtinamos taikant komitologijos procedūrą, laikomasi 
darnaus požiūrio. Iš tiesų, komitologijos procedūra yra nustatyta Bendrijos teisės nuostatose. 
Ji dažnai taikoma priimant bendrus sprendimus iš dalies keisti galiojančius teisės aktus arba 
dėl naujų teisės aktų Komisijos kompetencijos variklinių transporto priemonių gamybos 
srityje. Šiame pakeitime paaiškinama, kada taikyti komitologijos procedūros taikymas.

Pakeitimas 234
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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 = 125
+ a × (F – F0)

čia: čia:

M = transporto priemonės masė (kg) F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
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jos plotas kvadratiniais metrais (m2)  
M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 
0 proc.

Savojo transporto priemonės ratų 
apibrėžto jos ploto padidėjimas (AFI) = 
0 proc.

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas taikyti masės parametrą sukurtų nepalankias sąlygas lengvesnių 
automobilių gamintojams. Tai nepriimtina. Transporto priemonės svorio mažinimas yra viena 
svarbiausių priemonių siekiant sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Turėtų būti taikomas 
transporto priemonės ratų apibrėžto jos ploto parametras.

Pakeitimas 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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, užregistruotą 
Bendrijoje pradedant nuo 2012 m. sausio 
1 d., nustatomas pagal šią formulę: 

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

Savitasis išmetamas CO2 dujų kiekis = 120
+ a × (F – F0)

čia: čia: 

M = transporto priemonės masė (kg) F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)  

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.

Savojo transporto priemonės ratų 
apibrėžto jos ploto padidėjimas (AFI) = 
0 proc.



PE407.904v01-00 174/197 AM\728751LT.doc

LT

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė.

Pakeitimas 236
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 2012 m. savitasis išmetamų CO2 dujų 
kiekis, kurį leidžiama išmesti 
eksploatuojant kiekvieną naują
užregistruotą Bendrijoje lengvąjį 
automobilį, nustatomas pagal šią formulę: 

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

Savitasis išmetamas CO2 dujų kiekis = 120
+ a × (M – M0) 

čia: čia: 

M = transporto priemonės masė (kg) M = transporto priemonės masė (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.

a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en
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Pakeitimas 237
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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, užregistruotą 
Bendrijoje pradedant nuo 2012 m. sausio 
1 d., nustatomas pagal šią formulę: 

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

Savitasis išmetamas CO2 dujų kiekis = 120
+ a × (F – F0)

čia: čia: 

M = transporto priemonės masė (kg) F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)  

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.

Savojo transporto priemonės ratų 
apibrėžto jos ploto padidėjimas (AFI) = 
0 proc.

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė.
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Pakeitimas 238
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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 = CO2
taršos norma + a × (M – M0)

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

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.

a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Pakeitimas 239
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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) [g/km]

čia: čia: 

M = transporto priemonės masė (kg) M = transporto priemonės masė (kg)
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M0 = 1289.0 × f M0 = vidutinė dabar gaminamų lengvųjų 
automobilių masė (kg)

f = (1 + AMI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0228

Or. pl

Pagrindimas

Dėl aplinkos apsaugos ir socialinių priežasčių mažų automobilių, išskiriančių mažiau anglies 
dioksido ir naudojančių mažiau kuro, kainos turi išlikti prieinamos. Todėl atskiriems 
gamintojams nustatant diferencijuotas išmetamų teršalų kiekio normas reikėtų užtikrinti, kad 
mažų automobilių gamintojai nebūtų neteisingai nubausti, iš jų reikalaujant dėti 
neproporcingai dideles pastangas technologijų srityje, dėl kurių atsirastų pernelyg didelių 
išlaidų, o automobilių mažmeninės prekybos kainos taptų nepriimtinomis vartotojams.

Pakeitimas 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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)

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

M0 = 1289,0 x f M0 = 1289, 0
f = ( 1 + AMI ) 6
Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0%
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it
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Pagrindimas

Dėl aplinkos ir socialinių priežasčių mažų automobilių, kurie daro mažiausiai žalos 
atsižvelgiant į išmetamą CO2 kiekį, kaina turėtų būti prieinama. Todėl tokiems automobilių 
gamintojams nustatant savitąsias normas turėtų būti užtikrinama, kad šiems gamintojams 
nebus primestos neteisingos ir nepakeliamos su technologijomis susiję išlaidos, dėl kurių 
tokie automobiliai taptų neprieinami pirkėjams. Būtina pakeisti „a“ (30 proc. sumažinimas). 
Nuoroda į „savosios masės padidėjimą“ turėtų būti išbraukta siekiant užtikrinti normų 
aiškumą.

Pakeitimas 241
Marie–Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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 × (F – F0)

čia: čia:

M = transporto priemonės masė (kg) F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas (tarpuvėžio plotis x atstumas 
tarp ašių) kvadratiniais metrais (m2), 

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
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taikoma masė.

Pakeitimas 242
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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 = 120 
+ a × (F – F0)

čia: čia: 

M = transporto priemonės masė (kg) F = transporto priemonės ratų apibrėžtas 
jos plotas kvadratiniais metrais (m2)  

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Savosios masės padidėjimas (AMI) = 0 
proc.

Savojo transporto priemonės ratų 
apibrėžto jos ploto padidėjimas (AFI) = 
0 proc.

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Pagrindimas

Masės parametras turėtų būti pakeistas priekinių bei galinių transporto priemonės ratų 
apibrėžtu jos plotu, kad šis reglamentas nebūtų palankesnis tam tikroms CO2 mažinimo 
technologijoms (pvz., perėjimui prie dyzelinių ar hibridinių variklių). Transporto priemonės 
ratų apibrėžto jos ploto parametras taip pat užtikrintų didesnį aiškumą dėl reguliavimo 
tvarkos, nes laikui bėgant pasikeitimai būtų mažesni, nei tuo atveju, jei kaip parametras būtų 
taikoma masė.



PE407.904v01-00 180/197 AM\728751LT.doc

LT

Pakeitimas 243
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis

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)

čia: čia: 
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 = 0,0230

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo poveikio vertinime nurodoma, kad nustačius 60 proc. ar didesnę ribą 
atsirastų didelė nelygybė, dėl kurios labiau padidėtų ne didelių, bet mažų automobilių kainos. 
Todėl klientams būtų sunkiau įsigyti šiuos mažus automobilius, kurie išmeta nedaug CO2. 
Todėl 30 proc. riba būtų teisingesnė ir veiksmingesnė. Be to, nebūtina atsižvelgti į AMI. 

Pakeitimas 244
Marie–Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies paskutinė eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en
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Pagrindimas

Masės parametro kreivė neturėtų statesnė nei 30 proc., kad būtų išvengta iškreiptų paskatų, 
dėl kurių CO2 tarša padidėtų, o ne sumažėtų. 

Pakeitimas 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies paskutinė eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos 2007 m. gruodžio 19 d. poveikio vertinimu (SEC(2007)1723), 
konkurencinio neutralumo, tvarumo ir socialinio teisingumo kriterijus geriausiai bus galima 
pasiekti, jei nuo masės priklausančios normos nuokrypis būtų 80 proc. 

Pakeitimas 246
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nuo 2013 m. iki 2020 m. savitasis 
išmetamų CO2 dujų kiekis gramais per 
kilometrą, kurį leidžiama išmesti 
eksploatuojant kiekvieną naują Bendrijoje 
užregistruotą lengvąjį automobilį, 
apskaičiuojamas kaip metinis tiesinis 
2012 m. ir 2020 m. parko vidutinės 
normos vidurkis. Metinis vidurkis 
diferencijuojamas pagal transporto 
priemonės ratų apibrėžtą jos plotą ir 
40 proc. nuokrypį. 
Normos diferencijavimo priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
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nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, 
priimamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu iki 2012 m. sausio 1 d. 

Or. en

Pakeitimas 247
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nuo 2021 m. iki 2025 m. savitasis 
išmetamų CO2 dujų kiekis gramais per 
kilometrą, kurį leidžiama išmesti 
eksploatuojant kiekvieną naują Bendrijoje 
užregistruotą lengvąjį automobilį, 
apskaičiuojamas kaip metinis tiesinis 
2020 m. ir 2025 m. parko vidutinės 
normos vidurkis. Metinis vidurkis, jei yra, 
diferencijuojamas pagal transporto 
priemonės ratų apibrėžtą jos plotą ir ne 
didesnį kaip 40 proc. nuokrypį. 
Normos diferencijavimo priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, 
priimamos laikantis 12 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu iki 2020 m. sausio 1 d. 

Or. en
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Pakeitimas 248
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Savitasis išmetamų CO2 dujų kiekis 
gramais per kilometrą, atsižvelgiant tik į 
transporto priemonės variklio 
technologiją, kurį leidžiama išmesti 
eksploatuojant kiekvieną naują lengvąjį 
automobilį, sudaro: 
– 130 g 2015 m.
– 110 g 2020 m.
– 95 g 2025 m.
– 75 g 2030. m.
Šios normos pakartotinai apsvarstomos 
kas penkerius metus po Komisijos atlikto 
poveikio įvertinimo. 

Or. en

Pagrindimas

Jau šiuo metu reikėtų apibrėžti aiškius ambicingus tikslus, kad gamintojai galėtų pradėti kurti 
atitinkamus naujus automobilių modelius. Be to, turėtų būti reguliariai atliekami tyrimai ir 
poveikio įvertinimas, kad atitinkami tikslai būtų suderinti su naujų technologijų kūrimu. 

Pakeitimas 249
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 
paskesniais metais 1 dalyje nurodyta 
formulė taikoma skaičių 120 pakeitus 
skaičiumi 80.
Nuo 202 m. sausio 1 d. kiekvienais 
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paskesniais metais 1 dalyje nurodyta 
formulė taikoma skaičių 80 pakeitus 
skaičiumi 60.

Or. en

Pagrindimas

Automobilių pramonės sektorius turi taip pat siekti bendrų tikslų mažinti išmetamą CO2 kiekį. 
Siūloma, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. naujam automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą 
vidutiniškai turėtų būti išmetama ne daugiau kaip 80 g CO2/km, o nuo 2025 m. – 60 g 
CO2/km. Tuo būdu būtų sukurtos paskatos išmetamų CO2 dujų kiekiui mažinti.

Pakeitimas 250
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvieno naujo lengvojo automobilio 
atveju reikia, kad taikant ekologines 
naujoves papildomai būtų taip sumažintas 
išmetamų CO2 dujų kiekis: 
– 10 g 2015 m.
– 20 g 2020 m.
– 25 g 2025 m.
– 30 g 2030 m.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl privalomo ekologines naujovių diegimo leistų papildomai sumažinti CO2
taršą. 
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Pakeitimas 251
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 
paskesniais metais 1 dalyje nurodyta 
formulė taikoma skaičių 120 pakeitus 
skaičiumi 80.

Or. en

Pagrindimas

Jau šiuo metu reikėtų apibrėžti pramonei skirtus tikslus. Pasiūlytas vidutinio laikotarpio 
(2020 m.) tikslas (80 g CO2/km) ambicingesnis už Parlamento 2007 m. spalį priimtą tikslą. 
Juo daug labiau atsižvelgta į šiuo metu pramonės užimtą pažangesnę poziciją ir vartotojų 
spaudimą (reikalaujant pokyčių) dėl smarkiai augančių naftos kainų.

Pakeitimas 252
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo 2020 m. iki 2024 m. (imtinai) 1 
dalyje nurodyta formulė taikoma žodžių 
junginį „nuo 2012 m. iki 2019 m. 
(imtinai)“ pakeičiant žodžių junginiu 
„nuo 2020 m. iki 2024 m. (imtinai)“, o 
skaičių 120 – skaičiumi 80.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su to paties autoriaus pateiktu 1 straipsnio pakeitimu.
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Pakeitimas 253
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 
paskesniais metais 1 dalyje nurodyta 
formulė taikoma skaičių 130 pakeitus 
skaičiumi 95 ir keičiant a nežinomąjį 
atitinkantį skaičių, kad jis atitiktų 
gamintojų veiklos derinimą. Tokį 
pakeitimą, kurio tikslas – iš dalies pakeisti 
neesminius šio reglamento elementus, 
Komisija pasiūlo 2012 m. Jis priimamas 
pagal 12 straipsnio 2a dalyje minėtą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente nedelsiant reikia apibrėžti antrą taršos mažinimo pakopą, kad automobilių 
pramonė būtų skatinama diegti naujoves ir kad būtų užtikrinta, kad mažiau taršos 
sukeliančios technologijos greičiau patektų į rinką ir taptų Sąjungos tikslų taršai mažinti 
įgyvendinimo prielaida. 95g CO2/km tikslas turėtų skatinti naujoves ir spartinti technologijų 
kaitą. 

Pakeitimas 254
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvienas gamintojas užtikrina, kad 
metais, prasidedančiais 2020 m. sausio 
1 d., ir kiekvienais paskesniais metais bent 
aštuoni procentai jo gaminamų lengvųjų 
automobilių visiškai nemestų teršalų. 
Siekdamas šio tikslo gamintojas gali 
naudotis 5 straipsnio 1a dalies 
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nuostatomis dėl bendrų fondų. 

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie neišmetančių jokių teršalų transporto priemonių tipai, pvz., elektra arba vandeniliu 
varomos transporto priemonės, jau egzistuoja keletą metų, o jas kuria nemažai gamintojų, 
tačiau iki šiol neišmetančios teršalų transporto priemonės nepateikiamos į rinką didesniu 
mastu. Būtina skatinti šių transporto priemonių gamybą.

Pakeitimas 255
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo 2025 m. sausio 1 d. kiekvienais 
paskesniais metais 1 dalyje nurodyta 
formulė taikoma žodžių junginį „nuo 
2020 m. iki 2024 m. (imtinai)“ pakeičiant 
žodžių junginiu „nuo 2025 m. sausio 1 d. 
kiekvienais paskesniais metais“, o skaičių 
80 – skaičiumi 60.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su to paties autoriaus pateiktu 1 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 256
Martin Callanan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
Ia priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas
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Labai mažai anglies dioksido išmetančios 
transporto priemonės

Kiekviena labai mažai anglies dioksido 
išmetanti transporto priemonė, kaip 
apibrėžta 3 straipsnyje, registruota Europos 
Sąjungoje atitinkamais kalendoriniais 
metais, įskaičiuojama pakartotinai 
apskaičiuojant tų metų automobilių 
gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 

kiekį, laikantis šio tvarkaraščio: 
2012 m.: 5 kartus, 

2013 m.: 4 kartus, 

2014 m.: 3 kartus, 

2015 m.: 2 kartus. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sis koeficientas 
nebebus taikomas. 

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai investuoja daug lėšų į ypač mažai anglies dioksido išmetančių transporto 
priemonių kūrimą, siekdami, kad jų išmetamas CO2 kiekis būtų daug mažesnis nei tų 
automobilių, kuriais dabar prekiaujama Europos rinkoje. Pradiniu gamybos etapu šios 
technologijos kainuos labai brangiai ir tokių automobilių bus palyginti nedaug. Siekiant 
skatinti tolesnes investicijas į greitą jų komercializaciją, laikina teisės aktų dėl ypatingų 
kreditų ypač mažai anglies dioksido išmetančioms transporto priemonėms sistema turėtų būti 
siūlomo reglamento dalis.

Pakeitimas 257
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 1 dalies įžanga

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. Kiekvieną mėnesį, pradedant nuo 
2012 m. sausio 1 d. ir kiekvieną paskesnį 
mėnesį valstybės narės renka šiuos 
duomenis apie visus naujus jų teritorijoje 
įregistruotus lengvuosius automobilius:
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Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 6 straipsnio 1 dalimi. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų 
diskriminacijos, kontrolė ir informavimas turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir 
reglamento įgyvendinimas, t. y. 2012 m. Reikia, kad gamintojai kas mėnesį gautų atitinkamus 
duomenis ir tuo būdu galėtų tinkamai atsižvelgti į įvykių raidą rinkoje.

Pakeitimas 258
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 1 dalies įžanga

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. Kiekvieną mėnesį, pradedant nuo 
2012 m. sausio 1 d. ir kiekvieną paskesnį 
mėnesį valstybės narės renka šiuos 
duomenis apie visus naujus jų teritorijoje 
įregistruotus lengvuosius automobilius:

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 6 straipsnio 1 dalimi. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų 
diskriminacijos, kontrolė ir informavimas turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir 
reglamento įgyvendinimas, t. y. 2012 m. Reikia, kad gamintojai kas mėnesį gautų atitinkamus 
duomenis ir tuo būdu galėtų tinkamai atsižvelgti į įvykių raidą rinkoje.

Pakeitimas 259
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienais metais, pradedant 2016 m. 
sausio 1 d., ir kiekvienais paskesniais 
metais valstybės narės, be 1 dalyje 
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nurodytų duomenų, registruoja šiuos 
duomenis apie kiekvieną naują jų 
teritorijoje įregistruotą visiškai teršalų 
nemetančią transporto priemonę ir jos 
savitąjį išmetamo CO2 kiekį (g/km), 
susijusį su degalų visiškai teršalų 
nemetančiai transporto priemonei 
gamyba.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skatinti visiškai teršalų nemetančių transporto priemonių gamybą. Kuro, skirto 
visiškai teršalų nemetančioms transporto priemonėms, gamybos (pvz., gaminant elektrą 
elektromobiliams) metu išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančių dujos, , kurių kiekį reikėtų 
įtraukti į apskaitą nuo 2016 m. Jei iki nurodytų metų bendra CO2 apskaita nebūtų daroma, tai 
atsirastų papildomų paskatų visiškai teršalų nemetančių transporto priemonių gamybai. 

Pakeitimas 260
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmoje dalyje nurodyti duomenys 
nurašomi iš atitinkamo lengvojo 
automobilio atitikties sertifikato. Jeigu 
atitikties sertifikate nurodoma ir mažiausia, 
ir didžiausia lengvojo automobilio masė, 
taikydamos šį reglamentą valstybės narės 
atsižvelgia tik į didžiausią to automobilio 
masę.

2. Pirmoje dalyje nurodyti duomenys 
nurašomi iš atitinkamo lengvojo 
automobilio atitikties sertifikato. Jeigu 
atitikties sertifikate nurodoma ir mažiausia, 
ir didžiausia lengvojo automobilio masė, 
taikydamos šį reglamentą valstybės narės 
atsižvelgia tik į didžiausią to automobilio 
masę. Dvi degalų rūšis (benziną ir dujas) 
naudojančių transporto priemonių, kurių 
atitikties liudijime nurodytas konkretus 
išmetamo CO2 kiekis tiek naudojant 
benziną, tiek dujas, atveju valstybės narės 
atsižvelgia tik į skaičių, nurodytą 
naudojant dujas.

Or. it
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Pagrindimas

Pagal oficialius duomenis, dvi degalų rūšis naudojantys automobiliai beveik be išimčių 
eksploatuojami tik naudojant dujas. Be to, siekiant sumažinti CO2 išmetimą reikėtų skatinti 
naudoti benziną pakeičiantį dujinį kurą ir didinti energijos pasiūlos įvairovę.

Pakeitimas 261
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepaisant 2 dalies nuostatų, jeigu 
pagal nacionalinį individualaus 
patvirtinimo liudijimą, vadovaujantis 
Direktyvos 2007/46/EEB 24 straipsniu, 
transporto priemonės Bendrijoje 
registruojamos pirmą kartą, 1 dalyje 
nurodomi duomenys imami iš 
individualaus patvirtinimo liudijimo ar jo 
priedų. Dvi degalų rūšis (benziną ir dujas) 
naudojančių transporto priemonių, kurių 
individualaus patvirtinimo liudijime 
nurodytas konkretus išmetamo CO2 kiekis 
tiek naudojant benziną, tiek dujas, atveju 
valstybės narės atsižvelgia tik į skaičių, 
nurodytą naudojant dujas, kuris 
apskaičiuojamas vadovaujantis 
Reglamentu (EB) 715/2007 arba JTEEK 
reglamentu Nr. 115.

Or. it

Pagrindimas

Siekiama reglamentuoti padėtį, kai transporto priemonės registruojamos suteikiant 
nacionalinį individualaus patvirtinimo liudijimą, pagal kurį nenumatytas EB atitikties 
liudijimas (kaip numatyta pagal Direktyvą 2007/46/EB). Išmetamo CO2 matavimo ir 
sertifikavimo būdai JT ir EB reglamentuose sutampa.
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Pakeitimas 262
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 3 dalies įžanga

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. Kiekvieną mėnesį, pradedant nuo 
2012 m. sausio 1 d. ir kiekvieną paskesnį 
mėnesį valstybės narės renka šiuos 
duomenis apie visus naujus jų teritorijoje 
įregistruotus lengvuosius automobilius:

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 6 straipsnio 1 dalimi. Siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir gamintojų 
diskriminacijos, kontrolė ir informavimas turėtų būti pradėti vykdyti tuo pat metu kaip ir 
reglamento įgyvendinimas, t. y. 2012 m. Reikia, kad gamintojai kas mėnesį gautų atitinkamus 
duomenis ir tuo būdu galėtų tinkamai atsižvelgti į įvykių raidą rinkoje.

Pakeitimas 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A skirsnio 3 dalies d punkto įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) apie kiekvieno naujo lengvojo 
automobilio kiekvieno varianto kiekvieną 
modifikaciją nurodoma: 

(d) apie kiekvieno naujo lengvojo 
automobilio kiekvienos modifikacijos
kiekvieną variantą nurodoma: 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta redakcija užtikrina, kad tekstas būtų suderintas su Direktyvos 2007/46/EB II priedo 
B punktu. 
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Pakeitimas 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Turi būti renkami duomenys apie 
kiekvieno tipo naujo lengvojo automobilio 
kiekvieno varianto kiekvienos
modifikacijos automobilį, naujai 
įregistruotų lengvųjų automobilių skaičių, 
transporto priemonių masę, savitąjį 
išmetamą CO2 dujų kiekį ir priekinių bei 
galinių transporto priemonės ratų apibrėžtą 
jos plotą. 

4. Turi būti renkami duomenys apie 
kiekvieno tipo naujo lengvojo automobilio 
kiekvienos modifikacijos kiekvieno 
varianto automobilį, naujai įregistruotų 
lengvųjų automobilių skaičių, transporto 
priemonių masę, savitąjį išmetamą CO2
dujų kiekį ir priekinių bei galinių 
transporto priemonės ratų apibrėžtą jos 
plotą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta redakcija užtikrina, kad tekstas būtų suderintas su Direktyvos 2007/46/EB II priedo
B punktu.

Pakeitimas 265
Anja Weisgerber, Karl–Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IIa priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
Ekologinių naujovių išlakų mažinimo 
potencialo apskaičiavimo tvarka 
1. Komisija sušaukia ekspertų komitetą 
(„ekologinių naujovių įvertinimo 
komitetą“), kuris susideda iš atitinkamų 
Komisijos tarnybų ir priima sprendimus 
dėl prašymų atsižvelgti į gamintojo 
sukeliamų savitųjų CO2 taršos mažinimo 
potencialą. Komitetas gali paprašyti 
pagalbos iš išorės ekspertų ir kas tris 
mėnesius rengia pranešimą, skirtą pagal 
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Sprendimo 93/389/EEB 8 straipsnį 
veikiančiam komitetui. 
2. Jeigu reikalinga, kas trys mėnesiai 
komitetas rengia klausymus dėl techninių 
priemonių suteikiamo taršos mažinimo 
potencialo patvirtinimo ir sprendžia dėl 
atitinkamų prašymų. Galima teikti 
prieštaravimus dėl komiteto priimtų 
sprendimų.
3. Priemonės, į kurias gamintojas prašo
atsižvelgti kaip į savitąsias išlakas 
mažinančias priemones: 
a. privalo išmatuojamai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos 
kiekį, 
b. būti vienareikšmiškai priskirtinos prie 
tam tikro transporto priemonės tipo arba 
tam tikro apibrėžto šio tipo transporto 
priemonių skaičiaus išskiriamo CO2
taršos kiekio. 
c. joms neturi būti reikalingas leidimas 
vadovaujantis Direktyva 2007/46/EB arba 
netaikomi kiti ES įstatyminiai 
reikalavimai, 
d. jomis privalo būti sumažinamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos 
kiekis, kas nėra pastebima tikrinimo 
procedūros metu. 
4. Pateikiant prašymą atsižvelgti į 
ekologines naujoves, transporto 
priemonių gamintojai privalo pateikti 
patikimus duomenis apie: 
a. kiek šia priemone sumažinamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos 
kiekis (išreiškiamas CO2 ekvivalentu); 
b. dokumentus įrodančius, kad šiai 
priemonei nereikalingi specialūs leidimai; 
c. dokumentus įrodančius, kad ši 
priemonė visai arba labai nedaug 
atsispindi registravimo dokumentuose 
nurodomose degalų suvartojimo ir taršos 
dydžio duomenyse; 
d. įrodymą ar ir kiek tokios priemonės 
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poveikis yra susijęs su transporto 
priemonės mase arba įrodymą, kad 
poveikis yra vienodas visoms transporto 
priemonėms, nepriklausomai nuo jų 
masės. 
5. Prašant pakoreguoti gamintojui 
taikomus taršos reikalavimus tam tikriems 
kalendoriniams metams, be įrodymų apie 
priemone pasiekiamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų taršos sumažinimą, 
gamintojas privalo pateikti pasiūlymą 
kaip šis sumažinimas galėtų būti 
priskirtas atskiriems transporto priemonių 
tipams arba visai gamintojo transporto 
priemonių programai. 
6. CO2 arba šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų taršos sumažinimas privalo būti 
patvirtintas nepriklausomos tarnybos. Ši 
tarnyba: 
a. yra patikima ir kvalifikuota institucija 
atliekant patikrinimus; 
b. užtikrina neutralumą ir supratimą 
automobilių technikos srityje priimant 
sprendimus apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo priemones. 
Šiems uždaviniams atlikti tinkamomis 
laikomos visos institucijos, kurios buvo 
įregistruotos laikantis Direktyvos 
2007/46/EB 41 straipsnio reikalavimų. 
7. Remiantis priemonės sukeliamu savojo 
CO2 ir(arba) šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio taršos sumažinimu, 
nepriklausoma tarnyba privalo pateikti 
dokumentus įrodančius, kad buvo 
išanalizuoti šie klausimai: 
a. kiek šia priemone sumažinamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos 
kiekis (išreiškiamas CO2 ekvivalentu); 
b. gamintojo ir(arba) tiekėjo pateiktų 
duomenų patikimumas; 
c. galima sąveika (įskaitant kompromisus) 
su kitomis priemonėmis, kurios buvo 
užfiksuotos vykdant tipo patikrinimą arba 
kitomis priemonėmis, į kurias atsižvelgti 
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jau buvo prašytą ir toks prašymas buvo 
patvirtintas; 
d. važiavimo stiliaus poveikis taršos kiekio 
sumažinimui, kuris buvo pasiektas 
priemonės pagalba realiomis sąlygomis; 
e. duomenų patikimumas apie išlakas 
mažinančius įrengimus turinčius 
transporto priemonių tipus, jų 
įregistravimo apimtis ir su tuo susijusį 
poveikį vidutiniam gamintojo CO2 taršos 
kiekiui. 
7.1 Pagal šio reglamento 12 straipsnį 
įkurtas komitetas tikrina, ar paraiškoje 
dėl ekologinės naujovės pripažinimo 
pateikti visi duomenys ir per tris mėnesius 
nuo paraiškos dokumentų pateikimo 
priima sprendimą, ar ekologinę naujovę 
įskaityti. Šiuo klausimu Komisija 
komitetui pateikia pasiūlymą. Pareiškėjas 
gali apskųsti komiteto sprendimą 
Komisijai per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie sprendimą. Komisija 
skundą pateikia komitetui, kuris per tris 
mėnesius jį išnagrinėja ir priima 
sprendimą. Komisija visus sprendimus dėl 
ekologinių naujovių įskaitymo skelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
8. Jei prašymas atsižvelgti į ekologines 
naujoves buvo patvirtintas visiems 
kalendoriniams metams, o tokios 
priemonės vykdant tipo patvirtinimo 
procedūrą arba kitomis teisinėmis 
nuostatomis nebuvo pripažintos 
privalomomis, kitais metais prašant 
atsižvelgti į ekologines naujoves būtina 
pateikti tik dokumentus apie išlakas 
mažinančius įrengimus turinčius 
transporto priemonių tipus, jų 
įregistravimo apimtis ir su tuo susijusį 
poveikį vidutiniam gamintojo CO2 taršos 
kiekiui. 
9. Automobilių tiekėjai gali pateikti 
prašymą dėl atskirų priemonių CO2 
ir(arba) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
taršos mažinimo potencialo patvirtinimo, 
jeigu turi atitinkamus dokumentus ir 
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trečiosios šalies išduotus sertifikatus, kas 
minima šios priedo 3dalies a–d 
punktuose, 4 dalies a–d punktuose ir 7 
dalies a–d punktuose. 
10. Jeigu gamintojas savo prašyme 
atsižvelgti remiasi tiekėjui jau patvirtintu 
tam tikros priemonės taršos mažinimo 
potencialu, jis privalo pateikti tik 5 dalyje 
minimus dokumentus ir trečiosios šalies 
išduotą sertifikatą, kuris minimas šio 
priedo 7 dalies e punkte. 

Or. de

Pagrindimas

Pripažįstamos priemonės, kurios greta galiojančių reikalavimų gali suteikti papildomos 
apčiuopiamos naudos. Prievolė pateikti techninius įrodymus tenka prašytojui, politinė 
atsakomybė tenka Europos Komisijai. Visi duomenys privalo būti patvirtinti trečiųjų pusių, 
kurios turi įgaliojimus vykdyti patikrinimus tipo registracijos procedūros apimtyje. Jeigu 
priemonė yra pripažįstama ekologine naujove, kasmet būtina tikrinti tik faktorius, kurie kinta 
priklausomai nuo tam tikro gamintojo atskirų modelių registracijos apimčių. 
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