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26.9.2018 A8-0287/85 

Grozījums Nr.  85 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

19) Lai saglabātu vieglo pasažieru 

automobiļu un vieglo komerciālo 

transportlīdzekļu tirgus dažādību un tā 

spēju apmierināt dažādu patērētāju 

vajadzības, CO2 mērķrādītājs būtu 

jānosaka lineāri saskaņā ar 

transportlīdzekļu lietderību. Tiek uzskatīts, 

ka masas kā lietderības parametra 

saglabāšana ir saderīga ar pašreizējo 

režīmu. Lai labāk atspoguļotu ceļu 

satiksmē lietoto transportlīdzekļu masu, 

šis parametrs, sākot ar 2025. gadu, būtu 

jāmaina no masas nokomplektētā stāvoklī 

[pašmasas] uz transportlīdzekļa testa 

masu, kā noteikts 2017. gada 1. jūnija 

Regulā (ES) 2017/1151. 

19) Lai ņemtu vērā vides un citus 

ieguvumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu 

izmēra un masas samazināšanu, un to, ka 

efektivitātes tehnoloģijas, piemēram, 

hibridizācijas, dēļ smagākiem 

transportlīdzekļiem ir jārada lielākas 

emisijas, kā arī lai nepieļautu šādu smago 
transportlīdzekļu nepamatotu atalgošanu, 

CO2 mērķrādītāji nebūtu jādiferencē 

atkarībā no transportlīdzekļa masas. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Grozījums Nr.  86 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

20) Vajadzētu izvairīties no ES autoparka 

mērķrādītāju mainīšanas autoparka 

vidējās masas izmaiņu dēļ. Tāpēc vidējās 

masas izmaiņas vajadzētu bez kavēšanās 

atspoguļot īpatnējo emisiju mērķrādītāju 

aprēķinos, un tādēļ šādos aprēķinos 

izmantotās vidējās masas vērtības 

korekcijas vajadzētu veikt reizi divos 

gados, sākot ar 2025. gadu. 

svītrots 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Grozījums Nr.  87 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) līdz 2022. gada 31. oktobrim indikatīvo 

TM0 2025. gadam nosaka kā attiecīgi 

jaunu vieglo pasažieru automobiļu un 

jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu 

vidējo testa masu 2021. gadā; 

svītrots 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Grozījums Nr.  88 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) līdz 2024. gada 31. oktobrim un pēc 

tam reizi divos gados TM0 skaitļus I 

pielikuma A un B daļā koriģē, pielīdzinot 

tos attiecīgi jaunu vieglo pasažieru 

automobiļu un jaunu vieglo komerciālo 

transportlīdzekļu vidējai testa masai 

iepriekšējos divos kalendārajos gados, 

sākot ar 2022. un 2023. gadu. Jauno 

attiecīgo TM0 piemēro no tā kalendārā 

gada 1. janvāra, kas seko koriģēšanas 

datumam. 

svītrots 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Grozījums Nr.  89 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 6. punkts – 6.2.1. apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  

6.2.1. No 2025. līdz 2029. gadam 6.2.1. No 2025. līdz 2029. gadam 

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2025 + a2025  · 

(TM-TM0),  

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2025, 

kur  kur  

ES autoparka mērķrādītājs2025 nosaka 

saskaņā ar 6.1.1. punktu;  

ES autoparka mērķrādītāju2025 nosaka 

saskaņā ar 6.1.1. punktu;  

a2025 ir  

 

kur   

a2021 ir slīpums atbilstošākajai taisnei, kas 

iegūta, piemērojot lineāro mazāko 

kvadrātu metodi katra 2021. gada ES 

autoparkā ietilpstošā individuālā 

transportlīdzekļa testa masai 

(skaidrojošais mainīgais) un īpatnējām 

CO2 emisijām (atkarīgais mainīgais);  

 

vidējās emisijas2021 ir visu to ražotāju 

jaunreģistrēto transportlīdzekļu vidējās 

īpatnējās CO2 emisijas, kuriem īpatnējo 

emisiju mērķrādītāju aprēķina saskaņā ar 

4. punktu;  

 

TM ir visu ražotāja jaunreģistrēto 

transportlīdzekļu vidējā testa masa 
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kilogramos attiecīgajā kalendārajā gadā;  

TM0 ir saskaņā ar 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu noteiktā vērtība. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Grozījums Nr.  90 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 6. punkts – 6.2.2. apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6.2.2. No 2030. gada 6.2.2. No 2030. gada  

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2030 +  a2030 · 

(TM-TM0),  

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2030,  

kur  kur  

ES autoparka mērķrādītājs2030 nosaka 

saskaņā ar 6.1.2. punktu;  

ES autoparka mērķrādītāju2030 nosaka 

saskaņā ar 6.1.2. punktu;  

a2030 ir  

 

kur   

a2021 ir slīpums atbilstošākajai taisnei, kas 

iegūta, piemērojot lineāro mazāko 

kvadrātu metodi katra 2021. gada ES 

autoparkā ietilpstošā individuālā 

transportlīdzekļa testa masai 

(skaidrojošais mainīgais) un īpatnējām 

CO2 emisijām (atkarīgais mainīgais);  

 

vidējās emisijas2021 ir visu to ražotāju 

jaunreģistrēto transportlīdzekļu vidējās 

īpatnējās CO2 emisijas, kuriem īpatnējo 

emisiju mērķrādītāju aprēķina saskaņā ar 

4. punktu;  

 

TM ir visu ražotāja jaunreģistrēto 

transportlīdzekļu vidējā testa masa 

kilogramos attiecīgajā kalendārajā gadā;  
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TM0 ir saskaņā ar 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu noteiktā vērtība. 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Grozījums Nr.  91 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 6. punkts – 6.2.1. apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6.2.1. No 2025. līdz 2029. gadam 6.2.1. No 2025. līdz 2029. gadam 

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2025 + α   (TM-

TM0), 

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2025,  

kur  kur  

ES autoparka mērķrādītājs2025 nosaka 

saskaņā ar 6.1.1. punktu;  

ES autoparka mērķrādītāju2025 nosaka 

saskaņā ar 6.1.1. punktu;  

α ir a2025, ja ražotāja jaunreģistrēto 

transportlīdzekļu vidējā testa masa ir 

vienāda vai mazāka par TM0, ko nosaka 

saskaņā ar 13. panta 1. punkta d) 

apakšpunktu, un a2021, ja ražotāja 

jaunreģistrēto transportlīdzekļu vidējā 

testa masa ir lielāka par TM0, ko nosaka 

saskaņā ar 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu,  

 

kur  

a2025 ir  

 

a2021 ir slīpums atbilstošākajai taisnei, kas 

iegūta, piemērojot lineāro mazāko 

kvadrātu metodi katra 2021. gada ES 

autoparkā ietilpstošā jaunreģistrētā 

transportlīdzekļa testa masai 

(skaidrojošais mainīgais) un īpatnējām 

CO2 emisijām (atkarīgais mainīgais);  
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vidējās emisijas2021 ir visu to ražotāju 

jaunreģistrēto transportlīdzekļu vidējās 

īpatnējās CO2 emisijas, kuriem īpatnējo 

emisiju mērķrādītāju aprēķina saskaņā ar 

4. punktu;  

 

TM ir visu ražotāja jaunreģistrēto 

transportlīdzekļu vidējā testa masa 

kilogramos attiecīgajā kalendārajā gadā; 

 

TM0 ir saskaņā ar 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu noteiktā vērtība.  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Grozījums Nr.  92 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – B daļa – 6. punkts – 6.2.2. apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6.2.2. No 2030. gada 6.2.2. No 2030. gada 

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2030 + α · (TM-

TM0), 

Īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs = 

ES autoparka mērķrādītājs2030,  

kur  kur  

ES autoparka mērķrādītājs2030 nosaka 

saskaņā ar 6.1.2. punktu;  

ES autoparka mērķrādītāju2030 nosaka 

saskaņā ar 6.1.2. punktu;  

α ir a2030, ja ražotāja jaunreģistrēto 

transportlīdzekļu vidējā testa masa ir 

vienāda vai mazāka par TM0, ko nosaka 

saskaņā ar 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu, un a2021, ja ražotāja 

jaunreģistrēto transportlīdzekļu vidējā 

testa masa ir lielāka par TM0, ko nosaka 

saskaņā ar 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu,  

 

kur  

a2030 ir  

 

a2021 ir slīpums atbilstošākajai taisnei, kas 

iegūta, piemērojot lineāro mazāko 

kvadrātu metodi katra 2021. gada ES 

autoparkā ietilpstošā jaunreģistrētā 

transportlīdzekļa testa masai 

(skaidrojošais mainīgais) un īpatnējām 
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CO2 emisijām (atkarīgais mainīgais);  

vidējās emisijas2021 ir visu to ražotāju 

jaunreģistrēto transportlīdzekļu vidējās 

īpatnējās CO2 emisijas, kuriem īpatnējo 

emisiju mērķrādītāju aprēķina saskaņā ar 

4. punktu;  

 

TM ir visu ražotāja jaunreģistrēto 

transportlīdzekļu vidējā testa masa 

kilogramos attiecīgajā kalendārajā gadā; 

 

TM0 ir saskaņā ar 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktu noteiktā vērtība.  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Grozījums Nr.  93 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. No 2030. gada 1. janvāra piemēro 

šādus mērķrādītājus: 

5. No 2030. gada 1. janvāra piemēro 

šādus mērķrādītājus: 

a) attiecībā uz jaunu vieglo pasažieru 

automobiļu autoparka vidējām emisijām 

ES autoparka mērķrādītājs ir īpatnējo 

emisiju mērķrādītāju 2021. gadam vidējā 

rādītāja samazinājums par 30 %, to nosakot 

saskaņā ar I pielikuma A daļas 

6.1.2. punktu; 

a) attiecībā uz jaunu vieglo pasažieru 

automobiļu autoparka vidējām emisijām 

ES autoparka mērķrādītājs ir īpatnējo 

emisiju mērķrādītāju 2021. gadam vidējā 

rādītāja samazinājums par 50 %, to nosakot 

saskaņā ar I pielikuma A daļas 

6.1.2. punktu; 

b) attiecībā uz jaunu vieglo 

komerciālo transportlīdzekļu autoparka 

vidējām emisijām ES autoparka 

mērķrādītājs ir īpatnējo emisiju 

mērķrādītāju 2021. gadam vidējā rādītāja 

samazinājums par 30 %, to nosakot 

saskaņā ar I pielikuma B daļas 

6.1.2. punktu. 

b) attiecībā uz jaunu vieglo 

komerciālo transportlīdzekļu autoparka 

vidējām emisijām ES autoparka 

mērķrādītājs ir īpatnējo emisiju 

mērķrādītāju 2021. gadam vidējā rādītāja 

samazinājums par 50 %, to nosakot 

saskaņā ar I pielikuma B daļas 

6.1.2. punktu. 

Or. en 

 

 

 


