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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir 
variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų 
teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacija
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0851),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0007/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Transporto ir turizmo komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užtikrinti, kad būtų 
kontroliuojamas itin smulkių kietųjų
dalelių (0,1 µm ir mažesnių KD) 
išmetimas, Komisijai turėtų būti suteiktos 
galios priimti išmetamu kietųjų dalelių 
teršalų kiekiu grindžiamą metodą, kuris 
būtų taikomas kartu su dabar taikomu mase 
grindžiamu metodu. Išmetamu kietųjų 
dalelių kiekiu grindžiamas metodas turėtų 
būti kuriamas remiantis UNE/CE Dalelių 

(11) Siekiant užtikrinti, kad būtų 
kontroliuojamas itin smulkių kietųjų 
dalelių (0,1 µm ir mažesnių KD) 
išmetimas, Komisijai turėtų būti suteiktos 
galios priimti išmetamu kietųjų dalelių 
teršalų kiekiu grindžiamą metodą, kuris 
būtų taikomas kartu su dabar taikomu mase 
grindžiamu metodu. Išmetamu kietųjų 
dalelių kiekiu grindžiamas metodas turėtų 
būti kuriamas remiantis UNE/CE Dalelių 
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matavimo programos rezultatais ir atitikti 
esamus ambicingus tikslus aplinkosaugos 
srityje.

matavimo programos rezultatais ir atitikti 
esamus ambicingus tikslus aplinkosaugos 
srityje. Kietųjų dalelių kiekis turėtų būti 
nustatytas rengiant įgyvendinimo 
priemones iki 2009 m. balandžio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų naudojami uždarieji dyzelino kietųjų dalelių filtrai, svarbu 
nustatyti kietųjų dalelių kiekį. Priešingai nei tam tikri atvirieji filtrai, uždarieji filtrai 
nepraleidžia itin smulkių kietųjų dalelių. Itin smulkios kietosios dalelės greitai patenka į 
plaučius, todėl jos labai kenkia sveikatai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų priimti viso pasaulio 
mastu suderintus bandomojo važiavimo 
ciklus, taikomus bandymų procedūroje, 
kuria grindžiamos EB tipo patvirtinimo 
pagal išmetamus teršalus taisyklės. Taip 
pat reikėtų apsvarstyti nešiojamųjų
išmetamųjų teršalų matavimo sistemų, 
skirtų tikrinti faktinį išmetamų teršalų 
kiekį, taikymą ir nustatyti uždarymo ciklu
(OCE) išmetamų teršalų kontrolės tvarką.

(12) Komisija turėtų priimti viso pasaulio 
mastu suderintus bandomojo važiavimo 
ciklus, taikomus bandymų procedūroje, 
kuria grindžiamos EB tipo patvirtinimo 
pagal išmetamus teršalus taisyklės. Taip 
pat reikėtų pradėti naudoti nešiojamąją
išmetamųjų teršalų matavimo įrangą, 
skirtą faktiniam išmetamų teršalų kiekiui
tikrinti, ir nustatyti ne bandymų ciklo metu
išmetamų teršalų (angl. OCE) kontrolės 
tvarką.

Or. de

Pagrindimas

Faktinio išmetamųjų teršalų kiekio duomenys labai skiriasi nuo duomenų, gautų bandymų 
ciklo metu. Siekiant, kad transporto priemonės nebūtų kuriamos remiantis vien tik bandymų 
ciklo metu gautais duomenimis ir likusį naudojimo laiką neišmestų daugiau teršalų, būtina 
naudoti nešiojamąją išmetamųjų teršalų matavimo įrangą ir apskaičiuoti ne bandymų ciklo 
metu išmetamų teršalų kiekį.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Jei sunkiosiose transporto 
priemonėse bus papildomai sumontuoti 
dyzelino kietųjų dalelių filtrai, gali 
padidėti NO2 išlakų kiekis. Taigi Komisija, 
įgyvendindama teminę oro taršos 
mažinimo strategiją, turėtų parengti 
teisėkūros pasiūlymą dėl nacionalinių 
teisės aktų, susijusių su papildomos 
įrangos montavimu, suderinimo ir 
užtikrinti, kad būtų vykdomi aplinkos 
apsaugos reikalavimai.

Or. de

Pagrindimas

Daugeliui miestų ir savivaldybių bus sunku laikytis Oro kokybės direktyvoje nustatytų NO2
kiekio ribų. Siekiant užtikrinti, kad būtų sumažintas teršalų, išmetamų jų atsiradimo vietoje, 
kiekis, svarbu reglamentuoti ir papildomos įrangos montavimą naudojamose transporto 
priemonėse.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kad būtų galima stebėti šio sektoriaus 
įtaką bendram išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (GHG) kiekiui, Komisija 
turėtų nustatyti reikalavimą matuoti 
sunkiųjų transporto priemonių 
sunaudojamo kuro ir išmetamų anglies 
dioksido teršalų kiekį.

(14) Kad būtų galima stebėti šio sektoriaus 
įtaką bendram išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui, Komisija turėtų 
nustatyti reikalavimą matuoti sunkiųjų 
transporto priemonių sunaudojamo kuro ir 
anglies dioksido išlakų kiekį. Prireikus 
Komisija turėtų pateikti Tarybai ir 
Parlamentui teisėkūros pasiūlymą dėl 
sunkiųjų transporto priemonių anglies 
dioksido išlakų kiekio reglamentavimo. 
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Or. de

Pagrindimas

Pastebėjusi, kad išskiriamas itin didelis išlakų kiekis, Komisija turėtų pateikti Tarybai ir 
Parlamentui teisėkūros pasiūlymą, kad būtų reglamentuojamas anglies dioksido išlakų kiekis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Visų pirma, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus I priede nustatyti kietųjų 
dalelių kiekiu grindžiamas ribines vertes, 
leistiną NO2 vertę, kuri yra NOx ribinės 
vertės sudedamoji dalis, specialias tipo 
patvirtinimo procedūras, bandymus ir 
reikalavimus bei kietųjų dalelių kiekio 
matavimo tvarką ir patvirtinti priemones, 
susijusias su uždarymo ciklu išmetamais 
teršalais, su galimybe naudotis transporto 
priemonės remonto ir priežiūros 
informacija ir su išmetamiems teršalams 
matuoti taikomais bandymų ciklais. 
Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos papildyti šį 
reglamentą, įrašant naujas neesmines 
nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Visų pirma, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus I priede nustatyti kietųjų 
dalelių kiekiu grindžiamas ribines vertes, 
prireikus nustatyti leistiną NO2 vertę, kuri 
yra NOx ribinės vertės sudedamoji dalis, 
specialias tipo patvirtinimo procedūras, 
bandymus ir reikalavimus bei kietųjų 
dalelių kiekio matavimo tvarką ir 
patvirtinti priemones, susijusias su ne 
bandymų ciklo metu išmetamais teršalais, 
nešiojamosios išmetamųjų teršalų 
matavimo įrangos naudojimu, galimybe 
naudotis transporto priemonės remonto ir 
priežiūros informacija ir su išmetamiems 
teršalams matuoti taikomais bandymų 
ciklais. Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, jį papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Faktinio išmetamųjų teršalų kiekio duomenys labai skiriasi nuo duomenų, gautų bandymų 
ciklo metu. Siekiant, kad transporto priemonės nebūtų kuriamos remiantis vien tik bandymų 
ciklo metu gautais duomenimis ir likusį naudojimo laiką neišmestų daugiau teršalų, būtina 
naudoti nešiojamąją išmetamųjų teršalų matavimo įrangą ir apskaičiuoti ne bandymų ciklo 
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metu išmetamų teršalų kiekį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies įžanga ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi Direktyvos 
2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje 
nurodytos tvarkos, priima šio straipsnio 
įgyvendinimo priemones. Šios priemonės 
yra susijusios su:

4. Komisija, laikydamasi Direktyvos 
2007/46/EB 39 straipsnio 9 dalyje 
nurodytos tvarkos, priima šio straipsnio 
įgyvendinimo priemones. Šios priemonės 
turi būti parengtos ne vėliau kaip iki 
2009 m. balandžio 1 d. ir susijusios su:

a) pro išmetamąjį vamzdį išmetamais 
teršalais, įskaitant bandymų ciklus, 
uždarymo ciklu išmetamus teršalus, 
kietųjų dalelių skaičių, išmetamus teršalus
esant tuščiajai eigai, dūmingumą ir tinkamą
teršalų kontrolės įtaisų veikimą bei 
regeneravimą;

a) pro išmetamąjį vamzdį išmetamais 
teršalais, įskaitant bandymų ciklus, 
nešiojamąja išmetamųjų teršalų matavimo 
įranga, skirta faktiniam išmetamų teršalų 
kiekiui matuoti, ne bandymų ciklo metu 
išmetamų teršalų kiekio tikrinimu ir 
ribojimu siekiant, kad būtų laikomasi I 
priede nurodytų išmetamųjų teršalų 
ribinių verčių, kietųjų dalelių skaičiaus 
ribinių verčių nustatymu atsižvelgiant į 
galiojančius griežtus aplinkos apsaugos 
reikalavimus, išmetamais teršalais esant 
tuščiajai eigai, dūmingumu ir tinkamu
teršalų kontrolės įtaisų veikimu bei 
regeneravimu;

Or. de

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės turi būti parengtos iki 2009 m. balandžio 1 d., kad gamintojai ir 
tiekėjai turėtų visus reikiamus duomenis, kad laiku ir laikydamiesi nustatytų reikalavimų 
sumontuotų transporto priemonėje papildomą įrangą. Faktinio išmetamųjų teršalų kiekio 
duomenys labai skiriasi nuo duomenų, gautų bandymų ciklo metu. Siekiant, kad transporto 
priemonės nebūtų kuriamos remiantis vien tik bandymų ciklo metu gautais duomenimis ir 
likusį naudojimo laiką neišmestų daugiau teršalų, būtina naudoti nešiojamąją išmetamųjų 
teršalų matavimo įrangą ir apskaičiuoti ne bandymų ciklo metu išmetamų teršalų kiekį.



PE405.926v01-00 10/18 PR\721750LT.doc

LT

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 39 
straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, 
Komisija gali priimti kitas priemones, 
susijusias su konkrečiomis tipo 
patvirtinimo procedūromis, bandymais ir 
reikalavimais.

Laikydamasi Direktyvos 2007/46/EB 
39 straipsnio 9 dalyje nurodytos tvarkos, 
Komisija gali priimti kitas priemones, 
susijusias su konkrečiomis tipo 
patvirtinimo procedūromis, bandymais ir 
reikalavimais, siekdama, kad būtų 
atsižvelgiama į sričių, susijusių su 
taikomomis nuostatomis, techninę 
pažangą ir nebūtų sušvelninti griežti 
aplinkos apsaugos reikalavimai. Šios 
priemonės turi būti patvirtintos iki 
2009 m. balandžio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Į komitologijos procedūrą nereikėtų įtraukti naujų elementų, be to, turi būti užtikrinta, kad 
išliktų esamas aukštas aplinkos apsaugos lygis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonių naudotojai
užtikrina, kad transporto priemonė nėra
naudojama be sudegančiojo reagento.

2. Gamintojai užtikrina, kad transporto 
priemonė negalėtų būti naudojama be 
sudegančiojo reagento.

Or. de

Pagrindimas

Pagal galiojančius teisės aktus transporto priemonėmis galima važiuoti ir nesant reagento, 
tačiau dėl to išskiriama daugiau kenksmingų medžiagų negu numatyta I priede. Siekiant to 
išvengti gamintojai ateityje turėtų užtikrinti, kad transporto priemonė negalėtų būti 
naudojama be sudegančiojo reagento.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo 2014 m. spalio 1 d. nacionalinės 
valdžios institucijos naujų transporto 
priemonių, kurios neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko 
negaliojančiais pagal Direktyvos 
2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, 
susijusių su išmetamaisiais teršalais, 
draudžia tokias transporto priemonės 
registruoti, parduoti ir pradėti naudoti. 

2. Nuo 2013 m. spalio 1 d. nacionalinės 
valdžios institucijos naujų transporto 
priemonių, kurios neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, atitikties sertifikatus laiko 
negaliojančiais pagal Direktyvos 
2007/46/EB 26 straipsnį ir dėl priežasčių, 
susijusių su išmetamaisiais teršalais, 
draudžia tokias transporto priemonės 
registruoti, parduoti ir pradėti naudoti. 

Or. de

Pagrindimas

Ankstesnė data techniniu požiūriu įmanoma, ir ją nustačius Komisijai suteikiama pakankamai 
laiko priimti įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios lengvatos taikomos visoms į 
atitinkamos valstybės narės rinką 
teikiamoms naujoms transporto 
priemonėms, atitinkančioms šio 
reglamento reikalavimus. Tačiau jos 
taikomos ne ilgiau kaip iki 2014 m. spalio 
1 d.

Šios lengvatos taikomos visoms į 
atitinkamos valstybės narės rinką 
teikiamoms naujoms transporto 
priemonėms, atitinkančioms šio 
reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių 
reikalavimus. Tačiau jos taikomos ne ilgiau 
kaip iki 2013 m. balandžio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Ankstesnė data techniniu požiūriu įmanoma, ir ją nustačius Komisijai suteikiama pakankamai 
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laiko priimti įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudotojo padarytu pažeidimu, už kurį 
taikomos sankcijos, laikomas transporto 
priemonės naudojimas be sudegančiojo 
reagento.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal galiojančius teisės aktus transporto priemonėmis galima važiuoti ir nesant reagento, 
tačiau dėl to išskiriama daugiau kenksmingų medžiagų negu numatyta I priede. Siekiant to 
išvengti gamintojai ateityje turėtų užtikrinti, kad transporto priemonė negalėtų būti 
naudojama be sudegančiojo reagento.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pabaigus UN/ECE dalelių matavimo 
programą, atliekamą remiant Pasauliniam 
forumui transporto priemonių 
reglamentavimui suderinti, Komisija, 
nemažindama aplinkos apsaugos lygio, 
imasi tokių priemonių:

1. Pabaigus atitinkamas UN/ECE dalelių 
matavimo programos, atliekamos remiant 
Pasauliniam forumui transporto priemonių 
reglamentavimui suderinti, dalis ir ne 
vėliau kaip iki 2009 m. balandžio 1 d.
Komisija, nemažindama aplinkos apsaugos 
lygio, imasi tokių priemonių:

Or. de

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės turėtų būti parengtos iki 2009 m. balandžio 1 d., kad pramonės 
atstovai turėtų visus reikiamus duomenis, kad galėtų laiku ir laikydamiesi nustatytų 
reikalavimų sumontuoti transporto priemonėje papildomą įrangą.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija nuolat persvarsto 3 straipsnio 2 
punkte išvardytus teršalus. Jei Komisija 
daro išvadą, kad būtina reguliuoti 
papildomų teršalų išmetimą, ji atitinkamai 
iš dalies keičia šį reglamentą.

4. Komisija nuolat persvarsto 3 straipsnio 2 
punkte išvardytus teršalus. Jei Komisija 
nusprendžia, kad būtina reguliuoti 
papildomų teršalų išmetimą, ji pateikia
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą atitinkamai pakeisti šį 
reglamentą.

Or. de

Pagrindimas

Jei Komisija nuspręstų, kad reikia reguliuoti papildomų teršalų išmetimą, tai turi būti daroma 
taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarybos direktyva 80/1269/EEB, 
Komisijos direktyvos 88/195/EEB, 
97/21/EB, 1999/99/EB bei 2005/78/EB ir 
Direktyva 2005/55/EB panaikinamos nuo 
2014 m. spalio 1 d.

1. Tarybos direktyva 80/1269/EEB, 
Komisijos direktyvos 88/195/EEB, 
97/21/EB, 1999/99/EB bei 2005/78/EB ir 
Direktyva 2005/55/EB panaikinamos nuo 
2013 m. spalio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Ankstesnė data techniniu požiūriu įmanoma, ir ją nustačius Komisijai suteikiama pakankamai 
laiko priimti įgyvendinimo priemones.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2013 m. balandžio 1 d. 
Tačiau 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnis 
taikomi nuo įsigaliojimo datos, o II priedo
1 dalies a punkto i papunktis, 2 dalies a 
punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 
dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c 
punkto i papunktis ir 3 dalies d punkto i 
papunktis taikomi nuo 2014 m. spalio 1 d.

Jis taikomas nuo 2012 m. balandžio 1 d. 
Tačiau 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnis 
taikomi nuo įsigaliojimo datos, o II priedo 
1 dalies a punkto i papunktis, 2 dalies a 
punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 
dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c 
punkto i papunktis ir 3 dalies d punkto i 
papunktis taikomi nuo 2013 m. balandžio 
1 d.

Or. de

Pagrindimas

Ankstesnė data techniniu požiūriu įmanoma, ir ją nustačius Komisijai suteikiama pakankamai 
laiko priimti įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Komisijos siūlomas tekstas

I PRIEDAS 

Euro VI išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
Ribinės vertės

CO
(mg/kW

h)

THC
(mg/kW

h)

NMHC
(mg/kW

h)

CH4
(mg/kW

h)

NOX (3)
(mg/kW

h)

NH3
(ppm)

KD 
masė

(mg/kW
h)

KD [1] 
skaičiu

s
(#/kWh

)
ESC 
(CI) 1500 130 400

10
10

ETC 
(CI) 4000 160 400

10
10

ETC 
(PI) 4000 160 500 400

10
10
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WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Pastaba:
PI = priverstinis uždegimas. 
CI = uždegimas suspaudimu.
[1] Kiekybinis standartas bus nustatytas vėliau.
(2) EHSC ir WHTC ribinės vertės bus nustatytos vėliau, kai bus nustatyti atitikties koeficientai, susiję su dabartiniais ciklais 
(ESC ir ETC). 
(3) Leistina NO2 vertė, kuri yra  NOx ribinės vertės sudedamoji dalis, gali būti nustatyta vėliau. 

Pakeitimas
I PRIEDAS 

Euro VI išmetamųjų teršalų ribinės vertės 

Ribinės vertės
CO

(mg/kW
h)

THC
(mg/kW

h)

NMHC
(mg/kW

h)

CH4
(mg/kW

h)

NOX (3)
(mg/kW

h)

NH3
(ppm)

KD 
masė

(mg/kW
h)

KD [1] 
skaičiu

s
(#/kWh

)
ESC 
(CI) 1500 130 400

10
5

ETC 
(CI) 4000 160 400

10
5

ETC 
(PI) 4000 160 500 400

10
5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Pastaba:
PI = priverstinis uždegimas. 
CI = uždegimas suspaudimu.
[1] Kiekybinis standartas bus nustatytas vėliau, bet ne vėliau kaip iki  2009 m. balandžio 1 d.
(2) EHSC ir WHTC ribinės vertės bus nustatytos vėliau, kai bus nustatyti atitikties koeficientai, susiję su dabartiniais ciklais 
(ESC ir ETC), bet ne vėliau kaip iki  2009 m. balandžio 1 d.
(3) Leistina NO2 vertė, kuri yra NOx ribinės vertės sudedamoji dalis, gali būti nustatyta vėliau, bet ne vėliau kaip iki  
2009 m. balandžio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Atlikus matavimus nustatyta, kad technika šiuo metu yra taip pažengusi, kad įmanoma 
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pasiekti mažesnę kaip 10 mg/kWh kietųjų dalelių masę. Išmetamos daleles yra didelė oro 
kokybės problema ir kelia grėsmę žmonių sveikatai. Anksčiau Parlamentas ne kartą yra 
pareiškęs, kad problema pirmiausia turi būti sprendžiama atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų 
šaltinį. Taigi naudos dėl žemesnių kietųjų dalelių masės verčių turėtų ne tik tranzito šalys.

Įgyvendinimo priemonės turėtų būti parengtos iki 2009 m. balandžio 1 d., kad pramonės 
atstovai turėtų visus reikiamus duomenis, kad galėtų laiku ir laikydamiesi nustatytų 
reikalavimų sumontuoti transporto priemonėje papildomą įrangą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Deginant iš iškastinio kuro pagamintus degalus, pvz., benziną, dyzeliną ir dujas, išmetami 
teršalai, kurie kenkia sveikatai, taip pat augalijai bei gyvūnijai, ir prisidedama prie atmosferos 
atšilimo.

Švarūs krovininiai automobiliai labai prisideda gerinant oro kokybę Europoje. Tai glaudžiai 
susiję su vidutiniu Europos keliais važiuojančių transporto priemonių amžiumi. Sumažinus 
vidutinį krovininių automobilių amžių, padidės skaičius krovininių automobilių, išmetančių 
mažiau aplinkai ir sveikatai kenkiančių teršalų.

Komisijos pasiūlymas

Pagal Šeštąją aplinkos veiksmų programą ir ja paremtą Švaraus oro Europoje programą 
2005 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teminės oro taršos mažinimo 
strategijos. 2007 m. gruodžio 21 d. pateiktas Komisijos pasiūlymas dėl Euro VI reglamento 
turėtų padėti parengti priemonę, kurią naudojant būtų siekiama užtikrinti švaresnį orą.

Pagal Komisijos pasiūlymą numatoma parengti sunkiosioms transporto priemonėms skirtus 
techninius reikalavimus siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinką ir didelį aplinkos apsaugos 
lygį. Sumažinamos išmetamų anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių 
ribinės vertės. Palyginti su Euro V direktyva, leistina kietųjų dalelių masė sumažinama 66 %, 
o NOx išlakų kiekis 80 %. Siekiant veiksmingos vidaus rinkos užtikrinant aukštą aplinkos 
apsaugos lygį, Komisijos pasiūlyme taip pat numatomos priemonės, susijusios su galimybe 
gauti informacijos apie remontą.

Be pateikto pasiūlymo dėl reglamento (vadinamojo politinio reglamento) pagal dviejų 
lygmenų koncepciją rengiamas vadinamasis techninis reglamentas, kuriame nustatomi 
pagrindiniai techniniai reikalavimai.

Euro VI reglamentu nuo 2013 m. turėtų būti pakeistos nuo 2006 m. lapkričio mėn. 
galiojančios Euro IV reglamente nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir nuo 2006 m. 
spalio mėn. galiojančios Euro V reglamente nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas apgailestauja, kad Komisija savo pasiūlyme nustatydama kietųjų dalelių ribines 
vertes, nesiekė ambicingesnių tikslų. Parengiamųjų diskusijų metu paaiškėjo, kad būtina dar 
labiau mažinti ribines vertes siekiant užtikrinti, kad būtų naudojami itin mažas daleles 
filtruojantys uždari filtrai. Techniškai tai įmanoma ir jau išbandyta. Taigi pranešėjas siūlo dar 
labiau sumažinti kietųjų dalelių masės ribines vertes: nuo Komisijos pasiūlyme pateiktos 10 
mg/kWh iki 5 mg/kWh ribinės vertės.

Pagal Komisijos pasiūlymą numatoma, kad naujos išmetamųjų teršalų ribinės vertės įsigalios 
tik nuo 2013 m. Tačiau atsižvelgiant į technikos pažangą galima nustatyti ir ankstesnę datą. 
Taigi pranešėjas siūlo, kad visi darbai pagal komitologijos procedūrą būtų baigti iki 2009 m. 
balandžio 1 d. Po 36 mėnesių, t. y. nuo 2012 m. balandžio 1 d., turėtų įsigalioti naujo tipo 
transporto priemonėms skirtos naujosios išmetamųjų teršalų ribinės vertės, o nuo 2013 m. 
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balandžio 1 d. šios vertės turėtų galioti visoms transporto priemonėms.

Kietųjų dalelių problemos neturėtų užgožti diskusijos apie azoto oksidus. Tarša ypač jaučiama 
dideliuose miestuose. Nustačius kietųjų dalelių skaičių atsižvelgiant į mažesnę kietųjų dalelių 
masę bus užtikrinta, kad nebus išmetama itin smulkių dalelių. Dalelių skaičius turėtų būti 
nustatytas įgyvendinimo priemonėse.

Pranešėjas ir toliau pritaria Komisijos pasiūlyme pateiktai valstybių narių galimybei 
finansiškai skatinti, kad švaresnės transporto priemonės būtų pradėtos naudoti anksčiau.

Savo pasiūlyme Komisija perėmė Euro 5 ir Euro 6 standartuose numatytus reikalavimus, 
susijusius su galimybe gauti informacijos apie remontą. Pranešėjas pritaria Komisijos 
pasiūlymui ir pabrėžia, kad nepriklausomi rinkos dalyviai turi turėti tokią pačią standartinę 
prieigą prie remonto ir transporto priemonės diagnostikos sistemų informacijos kaip ir įgalioti 
platintojai ar remonto įmonės. Transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra reikalinga 
siekiant užtikrinti veiksmingą ir tinkamą jų naudojimą. Jei remonto darbus galės atlikti 
nepriklausomi rinkos dalyviai, tai palengvins galimybes reguliariai atlikti techninę priežiūrą.
Reguliari techninė priežiūra užtikrina, kad transporto priemonė būtų naudojama saugiau ir 
labiau saugant aplinką, taigi būtina remti tokią priežiūrą.

Nepriklausomų ekspertų atlikti bandymai parodė, kad faktinis išmetamųjų teršalų kiekis, 
palyginti su bandymų ciklo metu nustatytu kiekiu, labai skiriasi. Siekdamas užtikrinti, kad
naudojant transporto priemones ir ne bandymų ciklo metu būtų laikomasi ribinių verčių, 
pranešėjas ragina naudoti nešiojamąją išmetamųjų teršalų matavimo įrangą ir pradėti taikyti 
ne bandymų ciklo metu išmetamų teršalų nustatymo procedūrą.

Jei sunkiosiose transporto priemonėse bus sumontuoti dyzelino kietųjų dalelių filtrai, gali būti 
išmetama daugiau NO2. Daugeliui miestų ir savivaldybių bus sunku laikytis Oro kokybės 
direktyvoje nustatytų NO2 kiekio ribų. Siekiant užtikrinti, kad būtų sumažintas teršalų, 
išmetamų jų atsiradimo vietoje, kiekis, svarbu reglamentuoti ir papildomos įrangos 
montavimą naudojamose transporto priemonėse. Pranešėjas ragina Komisiją pateikti 
atitinkamą pasiūlymą šiuo klausimu.

Vykstant diskusijoms dėl klimato kaitos ir lėšų taupymo tikslu mažinant naudojimą, 
pranešėjas taip pat ragina, kad Komisija, atsižvelgdama į gautus bandymų duomenis, pateiktų 
pasiūlymą dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekio reguliavimo.

Sprendžiant, kurie klausimai turėtų būti svarstomi pagal bendro sprendimo procedūrą, o kurie 
– pagal komitologijos procedūrą, turi būti atsižvelgiama į tai, kad svarbūs sprendimai dėl 
naujų medžiagų ribinių verčių nustatymo turi būti priimami pagal bendro sprendimo 
procedūrą.

Transporto priemonėmis, kurių išmetamųjų teršalų kiekis mažinamas naudojant reagentą, šiuo 
metu galima važiuoti ir nenaudojant reagento, taigi faktiškai išmetamų teršalų kiekis labai 
viršija reikalaujamas ribines vertes. Ateityje gamintojai turėtų užtikrinti, kad negalėtų būti 
naudojamos transporto priemonės be sudegančiojo reagento. Taip bus užtikrinta, kad bus 
laikomasi ribinių verčių.
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