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26.9.2018 A8-0287/94 

Grozījums Nr.  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE 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 

42. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Ir paredzēts 2024. gadā izvērtēt 

progresu, kas panākts ar [Kopīgu 

centienu regulu un Emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas direktīvu]. Tādēļ ir 

lietderīgi tajā pašā gadā novērtēt arī šīs 

regulas efektivitāti, lai būtu iespējams 

koordinēti un saskaņoti novērtēt 

pasākumus, kas īstenoti saskaņā ar visiem 

šiem instrumentiem. 

(42) Ir lietderīgi jau 2023. gadā novērtēt 

šīs regulas efektivitāti, lai būtu iespējams 

savlaicīgi, pārredzami, koordinēti un 

saskaņoti novērtēt tās īstenošanu un 

paveikto izvirzīto mērķrādītāju 

sasniegšanā saskaņā ar paredzēto grafiku, 

tostarp attiecībā uz paveikto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) 2018/8421a un Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2003/87/EK1b. 

Novērtējumā būtu arī jāapsver iespējas šīs 

regulas mērķu sasniegšanā ņemt vērā 

ilgtspējīgas atjaunojamās degvielas, 

vienlaikus nodrošinot saskaņotību ar 

[Direktīvu par atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas 

veicināšanu]. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2018. gada 30. maija Regula (ES) 

2018/842 par saistošiem ikgadējiem 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumiem, kas dalībvalstīm 

jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas 

dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas 

jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā 

paredzētās saistības, un ar ko groza 

Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 156, 

19.6.2018., 26. lpp.). 
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 1b Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 13. oktobra Direktīva 

2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 

kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 

Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 

25.10.2003., 32. lpp.). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Grozījums Nr.  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE 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 40 %, 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 40 %, to nosakot 

saskaņā ar I pielikuma B daļas 

6.1.2. punktu. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/96 

Grozījums Nr.  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE 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 — 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 No 2030. gada 1. janvāra attiecībā uz 

bezemisiju un mazemisiju 

transportlīdzekļu īpatsvaru piemēros 

slieksni, kas vienāds ar 35 % no jaunu 

vieglo pasažieru automobiļu un jaunu 

vieglo komerciālo transportlīdzekļu 

pārdošanas apjoma 2030. gadā un ko 

noteiks saskaņā ar attiecīgi I pielikuma 

A daļas 6.3. punktu un I pielikuma 

B daļas 6.3. punktu. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Grozījums Nr.  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE 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 

14. pants — 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija 2024. gadā Eiropas 

Parlamentam un Padomei iesniedz 

ziņojumu par šīs regulas efektivitāti, 

attiecīgā gadījumā pievienojot 

priekšlikumu regulu grozīt. Šajā ziņojumā 

cita starpā tiks aplūkota saskaņā ar Regulu 

(ES) 2017/1151 noteikto CO2 emisiju un 

enerģijas patēriņa vērtību 

reprezentativitāte reālos apstākļos, 

Savienības bezemisiju un mazemisiju 

transportlīdzekļu tirgus attīstība un uzlādes 

un uzpildes infrastruktūras ieviešana, par 

ko ziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2014/94/ES29. 

1. Komisija 2023. gadā Eiropas 

Parlamentam un Padomei iesniedz 

ziņojumu par šīs regulas efektivitāti, 

attiecīgā gadījumā pievienojot 

priekšlikumu regulu grozīt. Šajā ziņojumā 

cita starpā aplūko saskaņā ar Regulu (ES) 

2017/1151 noteikto CO2 emisiju un 

enerģijas patēriņa vērtību reprezentativitāti 

reālos apstākļos, Savienības bezemisiju un 

mazemisiju transportlīdzekļu tirgus 

attīstību, uzlādes un uzpildes 

infrastruktūras ieviešanu, par ko ziņo 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2014/94/ES29, un ekonomiskus 

faktorus, tostarp ietekmi uz patērētājiem. 

Ziņojumā Komisija arī apsver 

alternatīvas, kā šīs regulas mērķu 

sasniegšanā ņemt vērā ilgtspējīgu 

atjaunojamo degvielu ieguldījumu, un 

attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību akta 

priekšlikumu. 

__________________ __________________ 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 

gada 22. oktobra Direktīva 2014/94/ES par 

alternatīvo degvielu infrastruktūras 

ieviešanu (OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp.). 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 22. oktobra 

Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo 

degvielu infrastruktūras ieviešanu (OV L 

307, 28.10.2014., 1. lpp.). 
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Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Grozījums Nr.  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

ALDE 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 — 6.3. punkts — 4. daļa — 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

x ir 15 % laikposmam no 2025. līdz 

2029. gadam un 30 % laikposmam no 

2030. gada. 

x ir 20 % laikposmam no 2025. līdz 

2029. gadam un 35 % laikposmam no 

2030. gada. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Grozījums Nr.  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE 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 — 6.3.2. punkts — 4. daļa — 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

x ir 30 %. x ir 35 %. 

Or. en 

 

 


