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7.11.2018 A8-0354/75 

Grozījums Nr.  75 

Damiano Zoffoli 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja saskaņā ar 2. punktu tiek 

konstatēts, ka ražotājam konkrētā gadā, 

sākot ar 2025. gadu, ir emisiju 

pārsniegums, Komisija nosaka maksu par 

pārsniegtajām emisijām, kuru aprēķina 

šādi: 

1. Ja saskaņā ar 2. punktu tiek 

konstatēts, ka ražotājam konkrētā gadā, 

sākot ar 2025. gadu, ir emisiju 

pārsniegums, Komisija nosaka ražotājam 

vai attiecīgā gadījumā grupas vadītājam 

maksu par pārsniegtajām emisijām, kuru 

aprēķina šādi: 

 Periodā no 2025. gada līdz 2029. gadam: 

(maksa par pārsniegtajām emisijām) = 

(pārsniegtās emisijas x 6800 

EUR/gCO2/tkm) 

(maksa par pārsniegtajām emisijām) = 

(pārsniegtās emisijas x 5000 

EUR/gCO2/tkm) 

 No 2030. gada un turpmāk 

 (maksa par pārsniegtajām emisijām) = 

(pārsniegtās emisijas x 6800 

EUR/gCO2/tkm) 

 Komisija nodrošina, ka maksa par 

pārsniegto emisiju līmeni vienmēr 

pārsniedz vidējās robežizmaksas par 

tehnoloģijām, kas vajadzīgas 1. panta 

1. punktā minēto mērķrādītāju 

sasniegšanai. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Grozījums Nr.  76 

Damiano Zoffoli 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija ne vēlāk kā līdz 

2020. gada 31. decembrim izstrādā īpašu 

metodiku, lai attiecībā uz CNG un LNG 

pielietojumiem iekļautu modernu un 

atjaunojamu gāzveida transporta degvielu 

izmantošanas ietekmi — atbilstoši AED II 

definētajiem ilgtspējības kritērijiem — 

vidējo autoparka emisiju aprēķināšanā. 

Attiecīgā gadījumā metodikai pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Grozījums Nr.  77 

Damiano Zoffoli 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

16.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 16.a pants 

 Grozījums Padomes Direktīvā 96/53/EK  

 Direktīvas 96/53/EEK1 I pielikumā aiz 

2.2.4.2. punkta iekļauj šādus punktus: 

“2.2.5. Transportlīdzekļu kombinācijām, 

ko darbina ar alternatīvām degvielām, 

kuras definētas Regulas (ES) .../2018 

[regulas priekšlikums COM(2018)0284] 

5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 

maksimālo pieļaujamo svaru palielina par 

papildu svaru, kas vajadzīgs alternatīvās 

degvielas tehnoloģijai, bet ne vairāk kā 

par 1 tonnu. 

 2.2.6. Bezemisiju transportlīdzekļu 

kombinācijām maksimālo pieļaujamo 

svaru palielina par papildu svaru, kas 

vajadzīgs bezemisiju tehnoloģijām 

atkarībā no transportlīdzekļa bezemisiju 

diapazona, bet ne vairāk kā par 2 tonnām. 

Komisija vēlākais līdz 2019. gada 1. 

jūlijam pieņem formulu nepieciešamā 

svara aprēķināšanai.” 

 ____________________________ 

 1 Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīva 

96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu 

Kopienā izmantotu transportlīdzekļu 

maksimālos pieļaujamos gabarītus 

iekšzemes un starptautiskajos 
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autopārvadājumos, kā arī šo 

transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo 

masu starptautiskajos autopārvadājumos 

(ОV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Alternatīvo degvielu transportlīdzekļi, kas minēti I pielikuma 2.3. punktā, jau saņem atlaidi 

alternatīvām piedziņas ķēdēm nepieciešamā papildu svara kompensēšanai. Tomēr šāda 

atlaide attiecas tikai uz nedalītas konstrukcijas transportlīdzekļiem, nevis uz posmainiem 

transportlīdzekļiem. Konsekvences nolūkā un lai nodrošinātu alternatīvu tehnoloģiju 

izplatīšanos šajā tirgus segmentā, svara atbrīvojums būtu jāattiecina arī uz posmainām 

kravas automašīnām. Bezemisiju transportlīdzekļi (piemēram, akumulatoru 

elektrotransportlīdzekļi) ir vēl smagāki, tāpēc būtu jāpiešķir lielāks atbrīvojums, lai būtu 

iespējama to ienākšana tirgū. Svara atbrīvojums būtu jānosaka, pamatojoties uz 

transportlīdzekļa diapazonu. 

 

 


