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Nauji automobilių ir vanų taršos reikalavimai: 
klausimai ir atsakymai

Tam, kad iki 2035 m. būtų pasiektas nulinis išmetamųjų teršalų kiekis keliuose, 
europarlamentarai siūlo griežtinti anglies dvideginio ribas naujiems automobiliams ir 
vanams.

ES numato griežtinti CO2 išskyrimo reikalavimus lengviesiems automobiliams © APimages / ES–EP

Kelių transportas išskiria didžiausią dalį transporto išmetamų teršalų ir 2021 m. sudarė 72 proc. 
visų ES vidaus ir tarptautinio transporto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 

Kodėl automobiliai ir vanai?
 
Europos Sąjungoje apie 15 proc. viso anglies dvideginio išskiria lengvieji automobiliai ir vanai, o 
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tai skatina klimato kaitą. Transporto sektorius – vienintelis, kuriame šiltnamio dujų išskiriama 
daugiau nei 1990 metais. 
 
Griežtesni CO2 išskyrimo reikalavimai prisidėtų prie ES klimato tikslų 2030 m. įgyvendinimo. 
 

Kokia padėtis dabar?
 
Europos aplinkos agentūros duomenimis, po stabilaus kritimo paskutiniais metais vidutinis naujų 
lengvųjų automobilių išskiriamas CO2 kiekis 2019 m. ūgtelėjo iki 122,3 g/km. Nuo 2021 metų 
vidutinis lengvųjų automobilių išskiriamas anglies dvideginio kiekis turėtų neviršyti 95g/km.

CO2 neišskiriančių elektromobilių sparčiai daugėja – 2020 metais jų užregistruota net 11 proc. 
 
Sužinokite daugiau apie automobilių išmetamą CO2. 
 

Kokie yra nauji tikslai?
 
Naujosios taisyklės numato, kad 2035 m. nauji lengvieji automobiliai ir vanai neturėtų išskirti 
anglies dvideginio. 2030 m. tarpiniai išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai yra 55 proc. 
lengviesiems automobiliams ir 50 proc. vanams. 
 
Tikslai yra išreikšti procentais, nes 2021 m. 95 g/km norma turės būti perskaičiuota naudojant 
tikslesnius emisijų matavimo testus, kurie labiau atitinka vairavimą realiomis sąlygomis. 
 

Parlamentas ir ES šalys susitarė dėl galutinės taisyklių formos 2022 m. spalį. Parlamentas 
susitarimą patvirtino 2023 m. vasario mėn., o Taryba dar turi jį oficialiai patvirtinti. 
 

2022 m. spalio mėn. Parlamentas patvirtino savo poziciją numatyti daugiau elektros įkrovimo ir 
vandenilio stotelių, kad būtų pagerinta ES alternatyvaus kuro infrastruktūra. 
 

Daugiau apie transporto emisijas:
Lėktuvų ir laivų išmetamų teršalų mažinimas: ES veiksmai• 
Lėktuvų ir laivų išmetami teršalai: faktai ir skaičiai• 
Vandenilio energijos nauda ES• 
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180305STO99003/co2-islaku-mazinimas-es-tikslai-ir-veiksmai
https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20190313STO31218/automobiliu-ismetamas-co2-faktai-ir-skaiciai-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230210IPR74715/nuo-2035-uju-nauji-automobiliai-tures-buti-netarsus-patvirtino-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230210IPR74715/nuo-2035-uju-nauji-automobiliai-tures-buti-netarsus-patvirtino-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20221013STO43019/alternatyvus-kuras-automobiliams-kaip-padidinti-jo-naudojima


Papildoma informacija
EP Tyrimų tarnybos informacija (2022 m.)
EP Tyrimų tarnybos infografikas: transporto anglies dvideginio išskyrimas
Teisėkūros traukinys
Teisėkūros procedūra
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
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