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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, nustatančio naujų lengvųjų 
automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti 
lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0856),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0022/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto ir 
Teisės reikalų 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.

Pakeitimas1

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 būsimas 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 
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3 dalyje, įtraukti poveikį aplinkai 
mažinančių naujovių priemones.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu pripažįstama tokių priemonių svarba ir raginama Komisija į jas atsižvelgti 
tikrinant bandymų procedūras.

Pakeitimas 2

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 laikomos Europos 
Sąjungos biudžeto įplaukomis ir 
naudojamos siekiant padidinti paramą 
CO2 mažinimo tyrimams ir naujovėms 
automobilių sektoriuje.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad aptariamos lėšos būtų skiriamos tyrimams ir naujovėms automobilių sektoriuje.
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Pakeitimas 3

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. Pagal šį 
reglamentą taip pat nustatomas tikslas –
siekti, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. 
naujam automobiliui nuvažiavus 
kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti 
išmetama ne daugiau kaip 95 g CO2.

Or. it

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 95 g CO2. Tai atitinka Parlamento poziciją, 
išsakytą  2007 m. spalio 24 d. priimtoje rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl išmetamų 
CO2 dujų mažinimo. 
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Pakeitimas 4

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 
(išbraukta) 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. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

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 arba, 
jeigu gamintojui buvo suteikta išimtis, 
pagal tą išimtį nustatytos savitosios 
išmetamų teršalų normos.

Kiekvienais kalendoriniais metais 
pradedant nuo 2020 m. sausio 1 d. 
vidutinis konkretus išmetamas CO2 kiekis 
keleiviniams automobiliams bus 
nustatomas remiantis persvarstymu pagal 
10 straipsnį.
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Or. it

Pagrindimas

Konkretų išlakų kiekį nustatys Komisija reglamento persvarstymo laikotarpiu.

Pakeitimas 6

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 naudojamos tam, kad būtų 
padidinama tyrimų veikla, remiama 
technologijų naujovių plėtra siekiant 
sumažinti transporto priemonių išmetamą 
CO2 kiekį ir kurti transporto priemones, 
kurios neišmeta jokių teršalų.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad aptariamos lėšos būtų skirtos tyrimams ir naujovėms.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vidutinę visų naujų lengvųjų 
automobilių masę praėjusiais 
kalendoriniais metais Bendrijoje.

Or. it

Pagrindimas

Siūloma skelbti, kokia yra  vidutinė visų naujų lengvųjų automobilių masė.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki 2016 m. birželio 30 d. ir vėliau kas 
trejus metus iki birželio 30 d. Komisija iš 
dalies pakeičia I priedą nustatydama 
vidutinį M0  dydį naujoms keleivinėms 
transporto priemonėms per pastaruosius 
trejus metus, kada vidutinė masė buvo 
paskelbta pagal 8 straipsnio 1 dalies da 
punktą. Šis pakeitimas įsigalioja nuo kitų 
metų sausio 1 d.
Toks pakeitimas, kurio tikslas – iš dalies 
pakeisti neesminius šio reglamento 
elementus, priimamas pagal 12 straipsnio 
3 dalyje minėtą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Komisijai suteikiama teisė kas trejus metus pakeisti I priedą, taikant 
komitologijos procedūrą, remiantis vidutinės visų naujų keleivinių automobilių masės 
pokyčiais.

Pakeitimas 9

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 95 g 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 
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technologijų naujovių CO2 mažinimo 
srityje plėtrą. Nustatydama vidutinį 
išmetamo kiekio lygį, Komisija atsižvelgia 
į pokyčius, susijusius su tarptautiniais 
susitarimais po 2012 m. laikotarpio.
Komisija taip pat apsvarsto galimybę 
atsisakyti dabartinio įvairių priemonių, 
kuriomis siekiama konkrečių mažinimo 
tikslų, ypač priemonių, susijusių su 
motorinėmis transporto priemonėmis, ir 
kitų papildomų priemonių, atskyrimo.

Or. it

Pagrindimas

Komisija, persvarstydama šį reglamentą, nustatys vidutinį išlakų kiekį. Šis lygis, kuris bet 
kokiu atveju neturi būti didesnis nei 95 g/km, nustatomas atsižvelgiant į technologijų naujovių 
plėtrą ir tarptautinių derybų rezultatus. Pranešėjas tikisi, kad po 2020 m. Komisija panaikins 
dabartinį papildomų priemonių ir priemonių, susijusių su motorinėmis transporto 
priemonėmis, atskyrimą. 

Pakeitimas 10

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. pagal Direktyvą 
1999/94/EB bus reglamentuojamas 
informacijos apie konkretų keleivinių 
automobilių išmetamą CO2 kiekį teikimas 
vartotojams. 

Or. it

Pagrindimas

Informacijos teikimas vartotojams geriausiai būtų reglamentuojamas pagal Direktyvą 
1999/94/EB.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas dėl reglamento, nustatančio naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normas, 
yra dar ambicingesnės strategijos, pagal kurią ES ryžtingai ir vienašališkai įsipareigojo iki 
2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, dalis.

Kelių transporto sektorius – tai antrasis pagal dydį šaltinis, išmetantis daugiausia šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ES. Kelių transportas išmeta 12 proc. visų anglies dioksido dujų, o 
svarbiausia tai, kad išmetamų dujų kiekis kiekis vis didėja.  Didelės pažangos, padarytos dėka 
automobilių technologijų, nepakako, kad būtų neutralizuotas eismo srautų ir lengvųjų 
automobilių dydžių poveikis.

Įvykiai, dėl kurių reikėjo parengti šį reglamentą, gerai žinomi. 1998 m. savanoriškų Komisijos 
ir lengvųjų automobilių pramonės atstovų susitarimų dėka išmetamas CO2 kiekis buvo 
sumažintas 13,5 proc. palyginti su 1995 m., net jei ir manoma, kad šių susitarimų nepakako 
norint pasiekti reikiamų rezultatų. 2007 m. vasario mėn. Komisija pasiūlė patvirtinti 
integruotą požiūrį, kuriame didžiausias dėmesys skirimas dviems dalykams: 
išmetamo kiekio mažinimui tobulinant variklių technologijas, siekiant tikslo, kad naujam 
automobiliui nuvažiavus kilometro atstumą vidutiniškai turėtų būti išmetama 130 g CO2, ir 
išmetamo kiekio mažinimui dar 10 g CO2 vienam kilometrui iki 2012 m. toliau tobulinant 
technologijas ir didinant biokuro naudojimą.
 2007 m. spalio mėn. Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje iš esmės džiaugiasi integruotu 
požiūriu, tačiau ragina nustatyti ambicingesnius ir ilgesnio laikotarpio tikslus: iki 2015 m. 
sumažinti išmetamo CO2 kiekį iki 125 g/km, iki 2020 m. – iki 95 g/km ir galbūt iki 2025 – iki 
70 g/km.
Pasiūlyme dėl reglamento laikomasi ankstesnio Komunikato dvasios ir tikslų, ypač kiek tai 
susiję su normomis, terminais ir integruoto požiūrio patvirtinimu. Jame taip pat numatoma 
atskirti konkrečias normas kiekvienam gamintojui priklausomai nuo masės naudos. Pasiūlyme 
numatoma nuobaudų, skaičiuojamų remiantis bazine suma ir nuo 2012 m. vis didėjančių, 
sistema, jei nesilaikoma nustatytų normų. Numatytas atleidimo nuo nuobaudų mechanizmas 
gamintojams, kurių pardavimai ES neviršyja 10 000 vienetų, ir nepaisant to nustatytas 
laikinas konkretus tikslas, dėl kurio būtų deramasi su Komisija. Be to pasiūlyme suteikiama 
galimybė gamintojams sudaryti bendrus fondus siekiant laikytis jiems nustatytų normų.

Pranešėjas pritaria pasiūlymui dėl reglamento ir ypač pritaria jo dalykui, normoms ir tikslams. 
Panešėjas, pripažindamas tam tikras lengvųjų automobilių pramonės sektorias ypatybes 
(vairuotojų elgesys, automobilių parko atnaujinimas, inforstruktūros sąlygos), mano, kad šis 
sektorius taip pat turėtų siekti bendrų tikslų mažinti išmetamą CO2 kiekį.
 Todėl pritardamas Komisijos nustatytoms normoms ir terminams jis mano, kad itin svarbu 
grįžti prie Parlamento pozicijos dėl ilgalaikių tikslų ir pasiūlyti vidutinį išmetamo CO2 kiekio 
lygį, atitinkantį ne dagiau kaip 95 g/km. Tikslią norma (pranešėjas tikisi, kad ji bus dar 
ambicingesnė) nustatys Komisija, iki 2014 m. persvarsčiusi reglamentą ir prieš tai atlikusi 
bendrą poveikio vertinimą bei ekonominio, aplinkos ir socialinio poveikio visai gamybos 
grandinei analizę.
Pranešėjas visiškai pritaria integriuoto požiūrio pasirinkimui pradiniu sistemos etapu. Vis 
dėlto, jis mano, kad galbūt būtų tinkama leisti automobilių pramonei nuspręsti dėl to, kaip 
siekti nustatytų konkrečių tikslų. Tai, ar ši pramonė pasieks tikslus, nustatytus atsižvelgiant į 
techninę pažangą, papildomas ar kitas priemones, neturėtų būti aptarinėjama teisėkūros 
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proceso metu, jei šie tikslai yra kiekybiškai įvertinami ir gali būti įvertinti panaudojant 
esamus bandymų ciklus. Taigi pranešėjas ragina Komisiją apsvarstyti galimybę panaikinti 
dabartinį papildomų priemonių ir su motorinėmis transporto priemonėmis susijusių priemonių 
atskyrimą. 

Pranešėjas taip pat remia naudos parametro pasirinkimą: Komisija savo pasiūlyme pasirinko 
masės parametrą, nes, pasak jos, „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“.

Vis dėlto, Komisija savaime neatmeta galimybės naudoti alternatyvų parametrą, nes savo 
pasiūlyme ji nurodo, kad būtų tinkama, jei būtų „renkami duomenys apie alternatyvų 
„naudos“ parametrą – transporto priemonės ratų apibrėžtą jos plotą (tarpuvėžio pločio ir 
atstumo tarp ašių sandauga)“.
Spalio mėn. priimtoje rezoliucijoje Parlamentas didžiąja dauguma atmetė pasiūlymą dėl 
masės parametro ir pritarė transporto priemonės ratų apibrėžto jos ploto parametrui. 
Pranešėjas žino, kad transporto priemonės ratų apibrėžto jos ploto parametras suteikia daugiau 
garantijų aplinkos požiūriu, nes jį naudojant sulaukiama mažesnio nepageidaujamo poveikio 
(masės padidinimas, siekiant turėti ne tokią griežtą sumažinimo normą).

Pranešėjas šiuo metu nėra pasiūlęs jokių Komisijos pasiūlymo pakeitimų dėl naudos 
parametro pakeitimo, tačiau pasilieka teisę persvarstyti Parlamento poziciją kitais teisėkūros 
proceso etapais.

Pranešėjas siūlo, kad mokesčiai už viršytą taršos normą būtų panaudoti pavieniams tyrimams 
(pvz., švarūs ir energijos požiūriu taupūs šiluminiai varikliai, integruotos saugumo sistemos) 
ir naujoviškoms technologijoms (pvz., vandenilis ir kuro elementai, perkraunamų hibridinių 
transporto priemonių kūrimas, 2-osios kartos biodegalai) finansuoti.
Pranešėjas sutinka su Komisijos pasiūlymu dėl nuobaudų, taikytinų tuomet, kai nesilaikoma 
nustatytų normų, klausimo, tačiau išreiškia norą apsvarstyti sprendimus, kurių dėka sistema 
taptų lankstesne pirmuoju jos taikymo etapu (2012–2015), o taip pat skatinamas geresnis 
gamintojų požiūris.

Pranešėjas taip pat siūlo keletą techninių Komisijos pasiūlymo patikslinimų, o ypač panaikinti 
2610 kg etaloninės masės dydį, nes, jo nuomone, dėl to į reglamento taikymo sritį nepatektų 
pernelyg daug sunkių transporto priemonių. 
Pranešėjas taip pat pataisė straipsnį dėl vartotojams teiktinos informacijos, nes mano, kad šią 
sritį turėtų reglamentuoti Direktyva 1999/94/EB.


