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ĪSS PAMATOJUMS

Kopš 1995. gada ir Kopienas stratēģija pasažieru automobiļu CO2 emisiju samazināšanai. Šīs 
stratēģijas pamatā ir trīs pīlāri: 
brīvprātīga autoražotāju apņemšanās samazināt CO2 emisijas, fiskāli veicināšanas pasākumi 
automašīnām ar ekonomisku degvielas patēriņu un uzlabojumi patērētājiem paredzētajā 
informācijā. No 1995. līdz 2007. gadam transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģijā ir gūti 
ievērojami panākumi jautājumā par automobiļu degvielas patēriņa efektivitāti. Tomēr 
uzlabojumi degvielas izmantošanā ir par mazu, lai kompensētu augošo pieprasījumu pēc 
lielāka izmēra automobiļiem. Pasažieru automobiļu izmantošanas rezultātā rodas emisijas, kas 
Eiropā veido 12 % no kopējām oglekļa dioksīda (CO2) emisijām. Vieglo automašīnu 
transports ES sedz 78 % no kopējiem pasažieru pārvadājumiem.  

1. Regulas priekšlikuma mērķi

Ar šo regulas priekšlikumu Eiropas Komisija vēlas sākot ar 2012. gadu noteikt vienotu un 
sasitošu CO2 emisiju rādītāju, kurš nepārsniedz 130 g CO2/km. Eiropas Parlaments atbalsta šo 
kopējo mērķi. Eiropas Parlaments atbalsta Komisijas izvirzītos vispārējos mērķus. Turklāt 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas izvirzītie emisiju samazināšanas mērķi nedrīkst 
ietekmēt konkurenci, tiem jāatbilst sociālās vienlīdzības principiem, jābūt ilgtspējīgiem, kā arī 
jāņem vērā Eiropas autoražotāju daudzveidība un to starptautiskā konkurētspēja. 

2. Risinājumi un paaugstināšanas līkne („Slope”)

Īpaši strīdīgs jautājums ir par emisiju samazināšanas mērķu taisnīgu attiecināšanu uz maziem 
automobiļiem un lielākiem automobiļiem. Lielākie automobiļi, ar kuriem Eiropas ražotāji 
aizņem 80 % no pasaules tirgus daļas, ir vadoši jauno tehnoloģiju jomā. Noteicoša ir 
robežvērtība, kuru aprēķina, pamatojoties uz transportlīdzekļa masu. Labākā aprēķinu bāze ir 
CO2 mērķa noteikšana ražotāja jauno automobiļu parkam caurmērā, pamatojoties uz 
transportlīdzekļu vidējo masu. Iemaksu, kas lielākiem transportlīdzekļiem, salīdzinot ar 
mazajiem, ir augstāka, nosaka, vadoties pēc robežvērtību līknes. Tiek atbalstīts Komisijas 
piedāvātais 60 % līknes slīpums. Lielāku transportlīdzekļu emisiju samazināšanas mērķi, 
salīdzinot ar maziem automobiļiem, ir ievērojami augstāki. 60 % līkne nodrošina, ka CO2 
emisijas nepieaug paralēli masas pieaugumam, tās ir zem vidējā līmeņa. 
Transportlīdzekļa masa ir piemērotākais īpatnējās CO2 emisijas mērķu kritērijs. 
Transportlīdzekļa masa, salīdzinot ar citiem kritērijiem, mazāk ietekmē konkurenci. Japānas 
un Ķīnas CO2 likumdošanā izmanto masas pieeju. Attīstība ir viegli uzraugāma, dati ir 
pieejami. Autoražotāji izstrādā pamatkoncepcijas, kur balstvirsmas parametrs nav piemērots. 
Izmantojot balstvirsmu kā parametru, visiem vienas platformas transportlīdzekļiem neatkarīgi 
no to aprīkojuma un kopējās masas būtu viena CO2 mērķa vērtība. Turklāt, izmantojot 
balstvirsmu kā parametru, mazie un pilsētas automobiļi, nonāktu ievērojami neizdevīgākā 
situācijā. 

3. Integrētās pieejas papildinoši pasākumi

Integrētā pieeja paredz 120 gCO2/km robežvērtības turpmāku samazinājumu par 10 g 
CO2/km, īstenojot papildu nosacījumus. Starp tiem ir minami zemas pretestības riepas, riepas 
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ar zemu rites nolietošanās indeksu, riepu spiediena kontroles sistēmas, ekonomiskas gaisa 
kondicionēšanas sistēmas un slēguma rādītāji, kas kopumā CO2 emisiju samazinātu par 
5 g/km. Te ir pieskaitāma arī biodegviela ar apmēram 5 g/km CO2 emisiju ietaupījumu. Lai 
varētu ieviest inovācijas un īstenot energoefektīvus pasākumus, ir jāatzīst, ka ekoloģiskā 
inovācija veicina CO2 samazināšanu. Tā kā testa procedūra nevar aptvert visas ekoloģiskās 
inovācijas un spēkā esošās starptautiski saskaņotas procedūras pārskatīšana ir laikietilpīga un 
grūti īstenojama, ir ierosināts ieviest papildus procedūru saskaņā ar 6. pantu un IIa pielikumu. 
Ekoloģiskām inovācijām bez testa procedūras pieskaitāmi autotehniski pasākumi, tehniskās 
apkopes pasākumi, braukšanas apmācība, navigācijas infrastruktūra, kā arī energoefektīvas 
spuldzes, solārtehnika automašīnā un siltumenerģijas izmantošana. Atbalstāmi ir visi 
pasākumi, kas uzlabo ekoloģiskos raksturlielumus. 

4. Ieviešanas fāze 

Tā kā jaunu transportlīdzekļa tipu un jaunu platformu izstrādei ir nepieciešami 5 līdz 8 gadi, ir 
lietderīgi 120 g CO2/km emisiju ierobežojumu ieviest nevis noteiktā dienā, bet paredzēt tam  
pārejas posmu. Tāpēc tiek ierosināts noteikt, ka 2012. gadā, īstenojot papildu nosacījumus, 
¼ jauno automobiļu, 2013. gadā – puse, 2014. gadā – ¾ un 2015. gadā visu ražotāja jauno 
automobiļu vidējo emisiju rādītājiem jāatbilst 120 g CO2/km. Šī elastīguma palielināšana 
nodrošina ražotājam nepieciešamās attīstības iespējas un vienlaikus ļauj meklēt alternatīvas 
pieejas. 

5. Sankcijas

ES Komisijas ierosinātās soda sankcijas no 100 līdz 475 eiro par CO2/t ievērojami pārsniedz 
rūpniecības un enerģētikas nozarēs noteikto masku par CO2 kvotu. Sankcijas mērķis nedrīkst 
būt vērsts uz rūpniecības inovāciju potenciāla vājināšanu. Tam jāstimulē pasākumu īstenošana 
un, ja iespējams, jāfinansē alternatīvi pasākumi, kas ļautu sasniegt paredzēto CO2 emisijas 
samazinājumu. To varētu nodrošināt ierosinātās sankcijas 10 līdz 40 eiro par CO2/g jauniem 
automobiļiem (tas atbilst 200 eiro par CO2/t). Jārēķinās ar to, ka patērētāja informēšana un 
konkurence ražotāju starpā rada ievērojami lielāku spiedienu uz ražotāju, ievērot visas 
noteiktās robežvērtības. 

6. Atkāpes

ES Komisijas priekšlikumā ir paredzētas vairākas atkāpes, kuras ir jāpārbauda. ES Komisijas 
ierosinātā zemākā robeža attiecībā uz katru kalendāro gadu Kopienā reģistrēto jauno pasažieru 
automobiļu skaitu ir samazināta no 10 000 līdz 5000 un noteikts papildu regulējums, kas 
attiecas uz ražotājiem, kuri gadā reģistrē augstākais 1 % no jauno automobiļu skaita un 
kuriem noteiktais emisiju samazināšanas mērķis ir grūti izpildāms.

7. Ilgtermiņa mērķi

Pamatojoties uz situācijas izvērtējumu un ES Komisijas priekšlikumu, Parlamentam un 
Padomei 2014. gadā jāpieņem ilgtermiņa mērķi. Uz to brīdi būs pieejams arī pārskats par 
jaunām tehnoloģijām, ieskaitot alternatīvo dzinēju modeļu, piemēram, ar baterijām darbināmu 
transportlīdzekļu, ieviešanu. Izvirzot ilgtermiņa mērķus, jāņem vērā, ka šobrīd no jauna 
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attīstītas motoru un hibrīddzinēju sistēmām ir īss dzīves cikls, jo 10 gadus pēc to ieviešanas 
jau varētu būt pieejami nākamie vietējas dabas dzinēju veidi bez CO2 emisijas. Tāpēc jāatstāj 
iespēja pārejai uz jaunām tehnoloģijām. Īstenojot šajā regulā noteikto mērķi visu automobiļu 
vidējās emisijas samazināt līdz 120g CO2/km, automobiļu vidējais benzīna degvielas patēriņš 
jāsamazina apmēram līdz 5 litriem uz 100 km un dīzeļdegvielas patēriņš jāsamazina apmēram 
līdz 4,5 litriem uz 100 km. Šie mērķi, salīdzinot ar pašreizējo līmeni, ir ļoti vērienīgi.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, tirdzniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) No minētajām saistībām izriet, ka 
visām dalībvalstīm ievērojami jāsamazina 
arī emisijas no pasažieru automobiļiem.
Lai panāktu vajadzīgos būtiskos 
samazinājumus, politika un pasākumi 
jāīsteno dalībvalstu un Kopienas mērogā 
ne tikai automobiļu rūpniecības un 
enerģētikas nozarē, bet arī visās Kopienas 
tautsaimniecības nozarēs. Autotransporta 
nozare ir otra lielākā siltumnīcefekta gāzu 
radītāja ES, un tās radītās emisijas turpina 
palielināties. Ja autotransporta nozares 
ietekme uz klimata pārmaiņām turpinās 
palielināties, ļoti ievērojami tiktu mazināti 
tie panākumi, kas cīņā ar klimata 
pārmaiņām gūti citās nozarēs, samazinot 
emisijas.

(4) No minētajām saistībām izriet, ka 
ievērojami jāsamazina arī emisijas no 
pasažieru automobiļiem. Šim nolūkam 
ražotājiem un jauno automobiļu 
importētājiem ir nepieciešamas emisiju 
normas. Tikai Kopienas noteikumi var 
nodrošināt, ka jaunu automobiļu 
reģistrēšanas noteikumi visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs ir vienādi. Lai 
panāktu dalībvalstu un Kopienas kopējo 
mērķi samazināt CO2 emisiju, attiecīgi 
pasākumi jāīsteno ne vien rūpniecības un 
enerģētikas nozarē, bet arī transporta 
jomā un mājsaimniecībās. Esošais 
priekšlikums attiecas uz Eiropas vieglo 
automobiļu ražošanas nozari.
Autotransporta nozare ir otra lielākā 
siltumnīcefekta gāzu radītāja ES, un tās 
radītās emisijas turpina palielināties. Ja 
autotransporta nozares CO2 emisijas
turpinās palielināties, ļoti ievērojami tiktu 
mazināti tie panākumi, kas cīņā ar klimata 
pārmaiņām gūti citās nozarēs, samazinot 
emisijas.

Or. de
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Pamatojums

Šī regula paredz, ka nevis dalībvalstīm, bet gan vieglo automobiļu ražotājiem vai 
importētājiem jāsamazina emisijas. Pastāv nevis „klimata pārmaiņu”, bet gan siltumnīcefekta 
gāzu, īpaši CO2 emisijas pieauguma draudi.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieņemot Kopienas mērķus attiecībā uz 
jauniem pasažieru automobiļiem, jānovērš 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, ko radījusi 
atšķirīgu pasākumu pieņemšana 
dalībvalstīs. CO2 samazināšanas prasību 
izpildē vadoties pēc Kopienas mērķiem, 
ražotāji varēs plānot ar lielāku noteiktību 
un elastīgāk, nekā vadoties pēc 
atsevišķiem valsts samazināšanas 
mērķiem. Nosakot emisiju standartus, ir 
svarīgi ņemt vērā, kā tie ietekmēs tirgus un 
ražotāju konkurētspēju, uzņēmējdarbības 
tiešās un netiešās izmaksas un arvien 
lielāko labumu, ko gūs, stimulējot 
inovāciju un samazinot enerģijas patēriņu.

(5) Pieņemot Kopienas mērķus attiecībā uz 
jauniem pasažieru automobiļiem, jānovērš 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, ko radījusi 
atšķirīgu pasākumu pieņemšana 
dalībvalstīs. CO2 samazināšanas prasību 
izpildē vadoties pēc Kopienas mērķiem, 
ražotāji varēs plānot ar lielāku noteiktību 
un elastīgāk un novērst, ka, vadoties pēc 
atsevišķiem valsts samazināšanas 
mērķiem, dalībvalstu starpā rodas 
konkurences traucējumi. Šie konkurences 
traucējumi nesekmēs mērķa izveidot 
vienotu Eiropas iekšējo tirgu sasniegšanu.
Nosakot emisiju standartus, ir svarīgi ņemt 
vērā, kā tie ietekmēs tirgus un ražotāju 
konkurētspēju, uzņēmējdarbības tiešās un 
netiešās izmaksas un arvien lielāko 
labumu, ko gūs, stimulējot inovāciju un 
samazinot enerģijas patēriņu.

Or. de

Pamatojums

Tikai saskaņoti Eiropas līmeņa noteikumi, kas balstās uz EK līguma 95. pantu, novērsīs 
konkurences traucējumus, kā arī dalībvalstu vienpusējas darbības un izņēmuma gadījumus.
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Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz jaunu automobiļu 
vidējiem radītājiem, nosakot regulējumu 
mērķa sasniegšanai, jānodrošina, lai 
emisiju samazināšanas mērķi neietekmētu 
konkurenci, atbilstu sociālās vienlīdzības 
principiem, būtu ilgtspējīgi un, ņemot vērā 
Eiropas autoražotāju daudzveidību, būtu 
taisnīgi un neradītu nepamatotus
konkurences traucējumus autoražošanas 
nozarē. Regulējumam jābūt saderīgam ar 
vispārējo mērķi sasniegt ES Kioto mērķus, 
un tas jāpapildina ar citiem tādiem 
instrumentiem, kas vairāk saistīti ar 
izmantošanu, kā automobiļu un enerģijas 
nodokļu diferencēšana.

(11) Attiecībā uz jaunu automobiļu 
vidējiem radītājiem, nosakot regulējumu 
mērķa sasniegšanai, jānodrošina, lai 
emisiju samazināšanas mērķi neietekmētu 
konkurenci, atbilstu sociālās vienlīdzības 
principiem, būtu ilgtspējīgi un, ņemot vērā 
Eiropas autoražotāju daudzveidību, būtu 
taisnīgi un neradītu konkurences 
traucējumus autoražošanas nozarē. 
Regulējumam jābūt saderīgam ar vispārējo 
mērķi sasniegt ES Kioto mērķus, un tas 
jāpapildina ar citiem tādiem instrumentiem, 
kas vairāk saistīti ar izmantošanu, kā 
automobiļu un enerģijas nodokļu 
diferencēšana.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Komisijas „pamatotu” konkurences traucējumu definīcija ir lieka.

Grozījums Nr. 4

Normatīvās rezolūcijas projekts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai saglabātu automobiļu tirgus
dažādību un tā spēju apmierināt dažādu 
patērētāju vajadzības, CO2 mērķi attiecībā 
uz pasažieru automobiļiem jānosaka kā
lineāra automobiļu lietderības funkcija.
Lai raksturotu šo lietderību, 
visatbilstīgākais parametrs ir masa, jo tā 
dod pietiekamu priekšstatu par 
pašreizējām emisijām, tādējādi ļaujot 
noteikt reālistiskākus un konkurenci 
neietekmējošus mērķus, un dati par masu 

(12) Lai saglabātu automobiļu tirgus 
dažādību un tā spēju apmierināt dažādu 
patērētāju vajadzības, CO2 mērķi attiecībā 
uz pasažieru automobiļiem jānosaka 
lineāri, atkarībā no automobiļu masas. Lai 
raksturotu šo lietderību, visatbilstīgākais 
parametrs ir masa, jo tās dati ir apkopti, 
tā dod pietiekamu priekšstatu par 
pašreizējām emisijām, tādējādi ļaujot 
noteikt reālistiskākus un konkurenci 
neietekmējošus mērķus. Lai atvieglotu 
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ir pieejami uzreiz. Tomēr jāapkopo dati 
par alternatīvu lietderības parametru, kas 
ir balstvirsma (attālums starp riteņiem x 
garenbāze), lai pieeju, kuras pamatā ir 
lietderības noteikšana, varētu novērtēt 
ilgākā laikposmā. Nosakot mērķus, jāņem 
vērā paredzamās jaunu automobiļu masas 
tendences līdz 2012. gadam un jānovērš 
iespējamais stimuls palielināt 
transportlīdzekļa masu, tikai lai izmantotu 
to, ka CO2 mazināšanas mērķis tādējādi 
palielinās. Tādēļ, nosakot mērķus 2012. 
gadam, turpmāk jāņem vērā iespējamā 
autonomā masas palielinājuma tendence 
transportlīdzekļiem, ko ražo ražotāji un ko 
pārdod ES tirgū. Visbeidzot, mērķu 
diferencēšanai jāsekmē visu kategoriju 
automobiļu emisiju samazinājumi, 
vienlaikus atzīstot, ka lielākus emisiju 
samazinājumus var panākt smagākiem 
automobiļiem.

2014. gada ilgtermiņa izvērtēšanu, 
jāapkopo arī dati par alternatīvu 
parametru, kas ir balstvirsma (attālums 
starp riteņiem un garenbāze). Nosakot 
mērķus, jāņem vērā paredzamās jaunu 
automobiļu masas tendences līdz 
2012. gadam un jānovērš iespējamais 
stimuls palielināt transportlīdzekļa masu, 
tikai lai izmantotu to, ka CO2 
mazināšanas mērķis tādējādi palielinās.

Or. de

Pamatojums

Veiktais grozījums kalpo formulējuma un satura precizēšanai. Tā saucamā autonomā masas 
palielinājuma ietekmē prasības varētu mainīties īsi pirms to stāšanās spēkā un tādējādi 
ievērojami apgrūtinātu darbības plānošanu līdz 2015. gadam. 

Grozījums Nr. 5

Normatīvās rezolūcijas projekts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Regulas mērķis ir dot stimulu 
automobiļu ražotājiem ieguldīt jaunās 
tehnoloģijās. Ar regulu tiek aktīvi 
veicināta ekoloģiskā inovācija, un tajā 
ņemta vērā turpmāka tehnikas attīstība. 
Tādējādi tiek sekmēta Eiropas rūpniecības 
konkurētspēja un kvalitatīvu darbavietu 
radīšana.

(13) Regulas mērķis ir dot stimulu 
automobiļu rūpniecības pārstāvjiem
(automobiļu ražotājiem un piegādātājiem) 
ieguldīt jaunās tehnoloģijās. Regulā 
jāparedz pasākumi, kas stimulētu un 
ņemtu vērā ekoloģiskas inovācijas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. Tādējādi tiek sekmēta 
Eiropas autorūpniecības un tās 



PA\718284LV.doc 9/34 PE404.748v01-00

                            Ārējais tulkojums LV

piegādātāju vadošā loma tirgū, kā arī 
pienācīgi ņemta vērā turpmāka tehnikas 
attīstība. Tas ilgtspējīgi sekmē Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju un nodrošina 
kvalitatīvas darbavietas Eiropas Savienībā.

Or. de

Pamatojums

Esošais regulas priekšlikums ekoloģisku inovāciju attiecina uz tādu, kuru var pārbaudīt, 
izmantojot esošo testa procedūru. Ierobežošana līdz 5 g CO2/km vai, ietverot biodegvielu, 
10 g CO2/km un ņemot vērā „papildus nosacījumu”  kopumu, ir nepietiekama. Tas 
ievērojami atpaliek no tehnoloģiju un tautsaimniecības iespējām. 

Grozījums Nr. 6

Normatīvās rezolūcijas projekts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Vajadzīgs vienkāršs atbilstības 
ievērošanas mehānisms, lai nodrošinātu, 
ka šis regulas mērķi tiek sasniegti.

(19) Vajadzīgs līgumam atbilstošs 
sankciju mehānisms, lai nodrošinātu, ka 
šīs regulas mērķi tiek sasniegti.

Or. de

Pamatojums

Nosakot sankcijas, jāņem vērā visi apstākļi un EK līguma 95. panta darbības joma.

Grozījums Nr. 7

Normatīvās rezolūcijas projekts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tas, kā ražotājs ievēro mērķus
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
līmenī. Ražotāji, kam vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, sākot ar 2012. gada, par 
katru kalendāro gadu maksā par 

(22) Tas, kā automobiļu ražotājs ievēro 
jauno automobiļu CO2 emisiju mērķus
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
līmenī. Ražotāji, kam vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, sākot ar 2012. gada, par 
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pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jāmainās kā funkcijai atkarībā no tā, cik 
lielā mērā ražotāji atkāpjas no sava 
mērķa. Tai ar laiku jākļūst lielākai. Lai 
pietiekami stimulētu tādu pasākumu 
pieņemšanu, kuru mērķis ir samazināt 
pasažieru automobiļu īpatnējās 
CO2 emisijas, maksai jāatbilst tehnoloģiju 
izmaksām. Maksas par pārsniegtajām 
emisijām jāuzskata par Eiropas 
Savienības budžeta ieņēmumiem.

katru kalendāro gadu maksā par 
pārsniegtajām emisijām. No 2012. līdz 
2015. gadam maksa pakāpeniski 
jāpalielina atkarībā no tā, cik lielā mērā 
ražotāju pirmo reizi reģistrēto automobiļu 
CO2 vērtības pārsniedz attiecīgo emisiju 
mērķi. Maksājums ir veicams, ja 
2012. gadā ¼ no pasažieru automobiļu 
kopējā skaita, 2013. gadā – ½, 2014. gadā 
– ¾ un 2015. gadā, ja visi reģistrētie 
pasažieru automobiļi pārsniedz vidējās 
vērtības. Maksājums būtu jāaprēķina tā, 
lai tas pietiekami stimulētu CO2 emisijas 
vērtību ievērošanu, kā arī būtu zināmā 
mērā salīdzināms ar vidējām CO2 emisijas 
samazināšanas izmaksām vai emisiju 
kvotu tirdzniecību citās Eiropas 
Savienības nozarēs.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātā maksa 100 līdz 475 eiro apmērā par CO2/t ievērojami pārsniedz ES 
kvotu tirdzniecības sistēmā noteikto maksu par CO2 emisijas kvotu. Šāda vieglo automobiļu 
ražotāju, kā arī viņu klientu diskriminācija ir nepamatota un ekonomiski neefektīva. 
Ierosinātie sodi vājinātu automobiļu rūpniecības inovācijas spējas. Tāpēc tie ir jāsamazina 
tā, lai stimulētu inovācijas, un maksa būtu adekvāta.

Grozījums Nr. 8

Normatīvās rezolūcijas projekts
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Maksājumi, kas iekasēti par 
pārsniegtajām emisijām, pilnā apmērā 
jāieskaita atsevišķā fondā, kurš jāizmanto, 
lai pētītu jaunas tehnoloģijas 
autotransporta nozares radīto CO2 emisiju 
samazināšanai un lai ieviestu transporta 
sistēmas, kuru CO2 emisija ir mazāka. 
Līdzekļu sadalē Komisijai palīdz 
Komiteja, kas izveidota saskaņā ar šīs 
regulas 12. pantu.



PA\718284LV.doc 11/34 PE404.748v01-00

                            Ārējais tulkojums LV

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu tehnoloģiskas inovācijas, maksājumi par pārsniegtajām emisijām jānovirza 
speciālā fondā energoefektīvu tehnoloģiju pētniecības un izstrādes, kā arī autotransporta 
nozares radīto CO2 emisiju samazināšanas pasākumu atbalstam.

Grozījums Nr. 9

Normatīvās rezolūcijas projekts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

(25) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā jāizvērtē, vai 
Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras 
ir pietiekamas, vai arī tās ir jāmaina. 

Or. de

Grozījums Nr. 10

Normatīvās rezolūcijas projekts
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Esošā testa procedūra neatbilst CO2
un citu siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanas tehniskām iespējām. 
Tāpēc jādefinē vērtēšanas process, lai 
noteiktu kāds ir to tehnoloģisko 
pasākumu (tā saucamo „ekoloģisko 
inovācijas”) emisijas samazināšanas 
potenciāls, uz kuriem daļēji attiecas vai 
neattiecas Regulā (EK) Nr. 715/2007 
noteiktās testa procedūras. Nosakot 
ražotāja īpatnējās CO2 emisijas 
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samazināšanas mērķi, ekoloģiskām 
inovācijām jābūt viņam kā stimulam.

Or. de

Pamatojums

Lai ieinteresētu ražotāju, piegādātāju un klientu ieviest ekoloģiskas inovācijas, jāizmanto un 
jāaptver visas tehnoloģiskās iespējas. Inovācijas, kas vērstas uz turpmāku CO2 emisiju 
samazināšanu, kalpo ne tikai vides aizsardzībai. Tās palielina Eiropas autorūpniecības 
konkurētspēju, rada jaunas augstvērtīgas darbavietas pētniecības un attīstības jomā, kā arī 
sekmē jaunu tehnoloģiju izstrādi.

Grozījums Nr. 11

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo ES mērķi samazināt 
jauno automobiļu vidējo emisiju rādītāju 
līdz 120 g CO2/km. Šajā regulā paredzēts, 
ka, uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, visu jauno automobiļu 
vidējās emisijas būs 130 g CO2/km, ko 
nosaka atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
pasākumiem. Šai regulai sekos papildu 
pasākumi, lai panāktu papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ir 
daļa no Kopienas integrētās pieejas.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem pasažieru automobiļiem, 
lai nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus 
darbību un sasniegtu kopējo ES mērķi 
samazināt jauno automobiļu vidējo emisiju 
rādītāju līdz 120 g CO2/km.

1.a Mērķa vērtība 2012. gadā jāsasniedz 
vismaz ¼ no pasažieru automobiļu kopējā 
skaita, 2013. gadā – vismaz ½, 2014. gadā 
– vismaz ¾ un 2015. gadā visam 
automobiļu parkam. Lai 2015. gadā 
panāktu, ka jauno automobiļu vidējo 
emisiju rādītājs ir 120 g CO2/km, attiecīgi 
jāpilnveido automobiļu tehnoloģija, tā 
sasniedzot jauno automobiļu CO2 emisiju 
vidējo vērtību 130 g/km..
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1.b Šī regula paredz papildus pasākumus, 
lai panāktu samazinājumu vismaz par 
10 g CO2/km, kas ir daļa no Kopienas 
integrētās pieejas.
1.c CO2 emisijas vērtības nosaka atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem. Automobiļu 
ražotāju un piegādātāju pamatotus 
papildu pasākumus turpmākai 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai ņem vērā, izvirzot prasības 
automobiļu tehnoloģijām saskaņā ar 
6. pantu un III pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Mērījumu ierobežošana ar esošo testa procedūru un papildu pasākumu ierobežošana ar 10 g 
CO2/km mazina tehnoloģiskās iespējas un nestimulē efektīvas ekoloģiskās inovācijas. Lai 
tehnoloģiskie panākumi būtu pēc iespējas augstāki, reģistrētie automobiļi jāuztver kā viens 
vesels.  Pastāvīgas testa procedūras izmaiņas nav risinājums. Tāpēc jāparedz iespēja ņemt 
vērā pasākumus saskaņā ar šīs regulas 6. pantu un III pielikumu.

Grozījums Nr. 12

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d 2014. gadā Komisija, pamatojoties uz 
situācijas un sankciju izvērtējumu, 
iesniedz vidusposma un ilgtermiņa 
mērķus attiecībā uz transportlīdzekļiem, 
kuri pirmo reizi tiks reģistrēti sākot ar 
2020. un 2025. gadu, ar lūgumu Padomei 
un Parlamentam pieņemt lēmumu.

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu automobiļu nozares tehnisko progresu un automobiļu ražotājiem un 
piegādātājiem nodrošinātu ilglaicīgas plānošanas un investīciju iespēju, ir lietderīgi, 
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pamatojoties uz detalizētu situācijas un rūpīgu sankciju izvērtējumu, noteikt ilgtermiņa 
mērķus u tādējādi veicināt alternatīvu tehnoloģiju ieviešanu. Šie mērķi jānosaka, izmantojot 
savlaicīgu likumdošanu koplēmuma procedūras veidā.

Grozījums Nr. 13

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 
ārpus Kopienas, ja tā notikusi mazāk nekā 
trīs mēnešus pirms reģistrācijas Kopienā. 

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 
ārpus Kopienas, ja tā notikusi mazāk nekā 
mēnesi pirms reģistrācijas Kopienā.

Or. de

Pamatojums

No jauna reģistrēto automobiļu reģistrācija jādefinē tā, lai nebūtu iespējas to apiet un lai pēc 
iespējas novērstu konkurences traucējumus.

Grozījums Nr. 14

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
fc) apakšpunktu šīs regulas darbības jomā 
nav jāiekļauj speciālie transportlīdzekļi.

Or. de

Pamatojums

Šo transportlīdzekļu skaits ir salīdzinoši neliels, tāpēc atkāpe, kuras mērķis ir nodrošināt CO2 
regulējuma atbilstību sociālajām prasībām, ir pamatota.
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Grozījums Nr. 15

Normatīvās rezolūcijas projekts
3. pants – 1. punkts – fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „ekoloģiskās inovācijas” ir visi 
autoražotāju un piegādātāju pasākumi, 
kuri sniedz patiesi izmērāmu ieguldījumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, īpaši CO2 
emisiju, samazināšanā, kurus Regulā 
(EK) Nr. 715/2007 paredzētā testa 
procedūra aptver daļēji un kuri tiesību 
aktos nav paredzēti (īpaši 1. pantā minētie 
papildu pasākumi).

Or. de

Pamatojums

Lai ieinteresētu ražotāju, piegādātāju un klientu ieviest ekoloģiskas inovācijas, jāizmanto un 
jāaptver visas tehnoloģiskās iespējas. Atbalsts inovācijām, kas vērstas uz turpmāku CO2 
emisiju samazināšanu, kura, izmantojot papildu pasākumus, pārsniedz 1. pantā noteikto 
samazinājumu, kalpo ne tikai vides aizsardzībai. Tās palielina Eiropas autorūpniecības 
konkurētspēju, rada jaunas augstvērtīgas darbavietas pētniecības un attīstības jomā, kā arī 
veicina jaunu tehnoloģiju izstrādi.

Grozījums Nr. 16

Normatīvās rezolūcijas projekts
3. pants – 1. punkts – fb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „superkredīts” ir kredīts par 
automobiļiem ar īpaši efektīvu CO2
emisiju, kura nepārsniedz 70g/km.

Or. de

Pamatojums

Izmantojot „superkredītu” ražotājs, kurš piedāvā automobiļus ar īpaši efektīvu CO2 emisiju, 
var saņemt attiecīgu kredītu. 
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Grozījums Nr. 17

Normatīvās rezolūcijas projekts
3. pants – 1. punkts – fc) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) speciālie transportlīdzekļi ir šādi M1
kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi:
i) speciālie transportlīdzekļi saskaņā ar 
Direktīvu 2007/46/EK, kuru atsauces 
masa pārsniedz 2000 kg, 
ii) transportlīdzekļi, kuru atsauces masa 
pārsniedz 2000 kg un kuros bez vadītāja 
sēdvietas ir septiņas vai vairāk sēdvietas.  
Te nav iekļauti M1G kategorijas 
transportlīdzekļi saskaņā ar Direktīvu 
2007/46/EK. 
iii) transportlīdzekļi, kuru atsauces masa 
pārsniedz 1760 kg, kuri atbilstīgi 
Kopienas politikai par palīdzību 
invalīdiem būvēti komerciāliem mērķiem, 
lai tajos varētu lietot ratiņkrēslus.

Or. de

Pamatojums

Šo transportlīdzekļu skaits ir salīdzinoši neliels, tāpēc atkāpe, kuras mērķis ir nodrošināt CO2 
regulējuma atbilstību sociālajām prasībām, ir pamatota.

Grozījums Nr. 18

Normatīvās rezolūcijas projekts
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā ražotājus uzskata par 
saistītiem, ja tie ir saistīti uzņēmumi. 
„Saistīti uzņēmumi” ir

2. Šajā regulā vairākus ražotājus, kuri 
veido saistītu uzņēmumu, uzskata par 
vienu ražotāju. „Saistīti uzņēmumi” ir

Or. de
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Pamatojums

Grozījums nemaina šī punkta būtību, tikai precizē tā formulējumu.

Grozījums Nr. 19

Normatīvās rezolūcijas projekts
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājiem, kas ražo pasažieru 
automobiļus, kuru īpatnējās CO2 emisijas
nepārsniedz 70g/km, aprēķinot vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas, katra šāda no 
jauna piereģistrētā automašīna līdz 
2015. gadam ieskaitot, tiek ierēķināta 
pieckārtīgā apmērā.

Or. de

Pamatojums

70 g CO2/km robežvērtība un piemaksas lielums ir piemēroti, lai pienācīgi novērtētu 
alternatīvu dzinēju un degvielas veidu paaugstinātās izmaksas. Nosakot regulā pieckārtēju 
atlaides aprēķinu, tiek sekmēta tehnoloģiju attīstība.

Grozījums Nr. 20

Normatīvās rezolūcijas projekts
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienošanās apvienoties grupā var būt 
par vienu vai vairākiem kalendārajiem 
gadiem, ja katras vienošanās kopējais 
termiņš nepārsniedz piecus kalendāros 
gadus, un vienošanās jānoslēdz pirms 
31. decembra vai tieši 31. decembrī 
pirmajā kalendārajā gadā, kurā summēs 
emisijas. Ražotāji, kas apvienojas grupā, 
iesniedz Komisijai informāciju,

2. Vienošanās apvienoties grupā var būt 
par vienu vai vairākiem kalendārajiem 
gadiem un vienošanās jānoslēdz pirms 
31. decembra vai tieši 31. decembrī 
pirmajā kalendārajā gadā, kurā summēs 
emisijas. Ražotāji, kas apvienojas grupā, 
iesniedz Komisijai informāciju,

Or. de
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Pamatojums

Nav pamata apvienošanos grupā ierobežot ar pieciem gadiem. Grozījums neskar pamatmērķi 
CO2 emisijas vidēji samazināt līdz 130 g CO2/km.

Grozījums Nr. 21

Normatīvās rezolūcijas projekts
5. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ražotāji var vienoties par apvienošanos 
grupā, ja to vienošanās atbilst Līguma 81. 
un 82. pantam un ja tie ar komerciāli 
pamatotiem nosacījumiem atklāti, 
pārredzami un bez diskriminācijas ļauj 
grupā darboties visiem ražotājiem, kas 
vēlas kļūt par grupas dalībniekiem.
Neierobežojot ES konkurences noteikumu 
vispārēju piemērošanu šādām grupām, visi 
grupas dalībnieki jo īpaši nodrošina, ka 
saistībā ar to vienošanos par apvienošanos 
grupā nedrīkst notikt ne datu kopīga 
izmantošana, ne apmaiņa ar informāciju, 
izņemot šādu:

5. Ražotāji var vienoties par apvienošanos 
grupā, ja to vienošanās atbilst Līguma 81. 
un 82. pantam. Neierobežojot ES 
konkurences noteikumu vispārēju 
piemērošanu šādām grupām, visi grupas 
dalībnieki jo īpaši nodrošina, ka saistībā ar 
to vienošanos par apvienošanos grupā 
nedrīkst notikt ne datu kopīga izmantošana, 
ne apmaiņa ar informāciju, izņemot šādu:

Or. de

Pamatojums

Apvienošanās grupā, kurā, ievērojot izvirzītos nosacījumus, bez diskriminācijas var iestāties 
jebkurš atsevišķs ražotājs, novestu pie tā, ka nozarē tiktu ieviesta noslēgta emisiju 
tirdzniecības sistēma. Ņemot vērā uzņēmumu izveides brīvību, kā arī konkurences noteikumus, 
šī teikuma daļa ir svītrojama. Apvienošanās grupā ir pieļaujama tikai uz brīvprātīga līguma 
pamata, ārēju konkurentu piespiedu pievienošana nav pieļaujama. 

Grozījums Nr. 22

Normatīvās rezolūcijas projekts
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
gadu, kas sākas 2010. gada 1. janvārī, un 

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
mēnesi, kas sākas 2010. gada 1. janvārī,
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katru nākamo gadu, dalībvalsts fiksē 
informāciju par katru jaunu pasažieru 
automobili, kas reģistrēts tās teritorijā.

un katru nākamo mēnesi, dalībvalsts fiksē 
informāciju par katru jaunu pasažieru 
automobili, kas reģistrēts tās teritorijā. Šī 
informācija ir pieejama ražotājiem, vai 
atsevišķās dalībvalstīs ražotāju 
nozīmētiem importētājiem vai pārstāvjiem. 

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un ražotāju diskriminācijas, vidējo emisiju monitorings 
un ziņošana par tām būtu jāuzsāk līdz ar noteikumu ieviešanu, tātad ne ātrāk par 2012. gadu. 
Monitorings jāveic katru mēnesi un jāziņo par to automobiļu ražotājiem, lai iesaistītu 
ražotāju un klientu mērķa sasniegšanas procesā.

Grozījums Nr. 23

Normatīvās rezolūcijas projekts
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2011. gada 28. februārim un katru 
nākamo gadu dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu. Datus nosūta II pielikuma C daļā 
noteiktajā formātā.

2. Līdz 2012. gada 31. jūlijam un katru 
nākamo gadu dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo pusgadu. Datus 
nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un ražotāju diskriminācijas, vidējo emisiju monitorings 
un ziņošana par tām būtu jāuzsāk līdz ar noteikumu ieviešanu, tātad ne ātrāk par 2012. gadu. 
Turpmākas darbības plānošanai ražotājiem ir nepieciešama savlaicīga informācija par 
pieļaujamām CO2 vērtībām par katru pusgadu.
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Grozījums Nr. 24

Normatīvās rezolūcijas projekts
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai centralizēti fiksē dalībvalstu 
paziņotos datus, uz ko attiecas šis pants, un 
līdz 2011. gada 30. jūnijam un katru 
nākamo gadu katram ražotājam 
provizoriski aprēķina: 

4. Komisijai centralizēti fiksē dalībvalstu 
paziņotos datus, uz ko attiecas šis pants, un 
līdz 2012. gada 30. augustam un katru 
nākamo pusgadu katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un ražotāju diskriminācijas, vidējo emisiju monitorings 
un ziņošana par tām būtu jāuzsāk līdz ar noteikumu ieviešanu, tātad ne ātrāk par 2012. gadu. 
Turpmākas darbības plānošanai ražotājiem ir nepieciešama savlaicīga informācija par 
pieļaujamām CO2 vērtībām par katru pusgadu.

Grozījums Nr. 25

Normatīvās rezolūcijas projekts
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ražotājs 2 mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētā provizoriskā aprēķina saņemšanas 
var paziņot Komisijai par kļūdām datos, 
norādot dalībvalsti, kurā, pēc ražotāja 
domām, radusies kļūda. 

5. Ražotājs 3 mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētā provizoriskā gada aprēķina 
saņemšanas var paziņot Komisijai par 
kļūdām datos, norādot dalībvalsti, kurā, 
pēc ražotāja domām, radusies kļūda.

Komisija izskata visus ražotāju ziņojumus 
un līdz 30. septembrim vai nu apstiprina, 
vai groza provizoriskos aprēķinus, kas 
minēti 4. punktā.

Komisija izskata visus ražotāju ziņojumus 
un līdz nākamā gada 31. martam vai nu 
apstiprina, vai groza provizoriskos pilna
kalendārā gada aprēķinus, kas minēti 
4. punktā.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu ievāktās informācijas precizitātei ir izšķiroša nozīme, lai ražotāji varētu precīzi 



PA\718284LV.doc 21/34 PE404.748v01-00

                            Ārējais tulkojums LV

aprēķināt īpatnējās emisijas samazināšanas vērtības. Tāpēc laiks, kurā ražotāji var norādīt uz 
datu bāzes neprecizitātēm, jāpagarina vismaz līdz trim mēnešiem.

Grozījums Nr. 26

Normatīvās rezolūcijas projekts
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad izdarīts 5. pantā 
minētais aprēķins par 2010. vai 
2011. gadu, Komisijai šķiet, ka ražotāja 
vidējās CO2 īpatnējās emisijas minētajā 
gadā pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
minētajām gadam, Komisija to paziņo 
ražotājam.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un ražotāju diskriminācijas, vidējo emisiju monitorings 
un ziņošana par tām būtu jāuzsāk līdz ar noteikumu ieviešanu, tātad ne ātrāk par 2012. gadu.

Grozījums Nr. 27

Normatīvās rezolūcijas projekts
6. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Pēc automobiļu ražotāja pieprasījuma 
Komisija, nosakot ražotāja īpatnējās 
CO2 emisijas, ņem vērā saskaņā ar 
III pielikumu noteiktās ekoloģisko 
inovāciju vērtības.
Katrā atlaides pieteikumā ir jānorāda:
i) konkrēts kalendārais gads,
ii) konkrēti pasākumi, uz kuriem tas 
attiecas,
iii) konkrēti transportlīdzekļi, uz kuriem 
attiecas šis pasākums,
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iv) neatkarīgas un CO2 emisiju 
jautājumos kompetentas iestādes izdots 
sertifikāts.
Komisija pārbauda katru pieteikumu 
saskaņā ar III pielikuma noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Mērījumu ierobežošana ar esošo testa procedūru mazina tehnoloģiskās iespējas un nestimulē 
efektīvas ekoloģiskās inovācijas. Lai tehnoloģiskie panākumi būtu pēc iespējas augstāki, 
reģistrētie automobiļi jāuztver kā viens vesels. Testa procedūras pastāvīgas izmaiņas nav 
risinājums. Ierosinājums ņemt vērā ekoloģiskās inovācijas kalpo vides un klimata 
aizsardzībai un inovāciju vecināšanai, jo, lai īstenotu ekoloģiskas inovācijas, pieteicējam 
jāizpilda virkne ierobežojošu noteikumu.

Grozījums Nr. 28

Normatīvās rezolūcijas projekts
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām 
saskaņā ar 1. pantu ir šāda:

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā —  20 eiro;

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā —  10 eiro;

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā —  35 eiro; 

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā —  20 eiro;

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā —  60 eiro; un

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā —  30 eiro;

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā —  95 eiro;

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā —  40 eiro;

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātā maksa 100 līdz 475 eiro apmērā par CO2/t ievērojami pārsniedz ES 
kvotu tirdzniecības sistēmā noteikto maksu par CO2 emisijas kvotu. Šāda vieglo automobiļu 
ražotāju, kā arī viņu klientu diskriminācija ir nepamatota un ekonomiski neefektīva. 
Ierosinātie sodi ievērojami vājinātu automobiļu rūpniecības inovācijas spējas.
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Grozījums Nr. 29

Normatīvās rezolūcijas projekts
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nosaka metodes 1. punktā
minēto emisiju pārsniegšanas maksu 
iekasēšanai.

4. Komisija nosaka metodes 1., 2. un 
3.  punktā minēto emisiju pārsniegšanas 
maksu iekasēšanai.

Or. de

Pamatojums

Sodus tiesību aktos nosaka Kopiena, tomēr tiem ir nepieciešama dalībvalstu piekrišana.

Grozījums Nr. 30

Normatīvās rezolūcijas projekts
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
jāuzskata par Eiropas Savienības budžeta 
ieņēmumiem.

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
nonāk fondā, kura ieņēmumi jāizmanto, 
lai samazinātu autotransporta
CO2 emisijas un pētītu jaunas 
energoefektīvas tehnoloģijas.

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu tehnoloģiskas inovācijas, maksājumi par pārsniegtajām emisijām jānovirza 
speciālā fondā energoefektīvu tehnoloģiju pētniecības un izstrādes, kā arī autotransporta 
nozares radīto CO2 emisiju samazināšanas pasākumu atbalstam.
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Grozījums Nr. 31

Normatīvās rezolūcijas projekts
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2011. gada 31. oktobrim un katru 
nākamo gadu Komisija publicē sarakstu, 
kurā par katru ražotāju norāda:

1. Līdz 2013. gada 31. jūnijam un katru 
nākamo gadu Komisija publicē sarakstu, 
kurā par katru ražotāju norāda:

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un ražotāju diskriminācijas, vidējo emisiju monitorings 
un ziņošana par tām būtu jāuzsāk līdz ar noteikumu ieviešanu. Datus ir  publicējami ne ātrāk 
kā 2013. gadā.

Grozījums Nr. 32

Normatīvās rezolūcijas projekts
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2013. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendārajam gadam. 

2. Sarakstā, ko publicē saskaņā ar 
1. punktu, norāda arī, vai ražotājs izpildījis 
4. panta prasības iepriekšējam 
kalendārajam gadam. 

Or. de

Pamatojums

Sākuma datums ar grozījumu ir noteikts 8. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 33

Normatīvās rezolūcijas projekts
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša atkāpe neatkarīgiem mazu sēriju Īpaša atkāpe neatkarīgiem ražotājiem, kas
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ražotājiem reģistrē nelielu skaitu pasažieru 
automobiļu

Or. de

Pamatojums

Neviens no 9. panta noteikumiem neierobežo atkāpes piemērošanu ar „mazās sērijās ražotiem 
speciāliem transportlīdzekļiem”.

Grozījums Nr. 34

Normatīvās rezolūcijas projekts
9. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbildīgs par mazāk nekā 
10 000 jauniem pasažieru automobiļiem, 
ko katru kalendāro gadu reģistrē Kopienā, 
un 

(a) atbildīgs par mazāk nekā 5 000 jauniem 
pasažieru automobiļiem, ko katru 
kalendāro gadu reģistrē Kopienā, un

Or. de

Pamatojums

Ierosinātais mazo ražotāju reģistrēto jauno pasažieru automobiļu skaits var izraisīt 
ievērojamus konkurences traucējumus, tāpēc tas ir samazināts no 10 000 līdz 5000.

Grozījums Nr. 35

Normatīvās rezolūcijas projekts
9. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nav saistīts ar citu ražotāju. (b) nav kāda saistīta uzņēmuma daļa.

Or. de

Pamatojums

Grozījums nemaina šī punkta būtību, tas tiek saskaņots ar šīs regulas 3. panta formulējumu.
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Grozījums Nr. 36

Normatīvās rezolūcijas projekts
9. pants – 1. punkts – 1.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Specifisku modeļu ražotājiem, kuru pirmo 
reizi reģistrēto automašīnu skaits gadā 
nepārsniedz 1 % no ES reģistrēto jauno 
pasažieru automobiļu skaita, Komisija pēc 
viņu pieprasījuma var saskaņā ar 
I pielikuma 2.a punktu maksimāli uz 5 
gadiem noteikt atvieglotu emisijas 
samazināšanas mērķi.

Or. de

Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav ņemta vērā to ražotāju situācija, kuri piedāvā tikai specifiskus 
transportlīdzekļu modeļus, bet ir par lielu, lai uz viņiem varētu attiecināt 9. panta 1.a un 
1.b punkta atkāpi. I pielikuma 2.a punktā noteiktās maksimālās 25 % īpatnējās emisijas 
pārsniegšana liks ražotājam, salīdzinot ar sērijveida ražotāju, ieguldīt lielākas pūles, 
vienlaikus saglabājot taisnīgus darbības nosacījumus. 

Grozījums Nr. 37

Normatīvās rezolūcijas projekts
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikties 1. punktā minētajai atkāpei 
var ne vairāk kā par pieciem 
kalendārajiem gadiem. Pieteikumu 
iesniedz Komisijai un tajā norāda: 

2. Pieteikumu 1. punkta 1. daļā minētajai 
atkāpei iesniedz Komisijai un tajā norāda:

Or. de

Pamatojums

Nav pamata, lai saskaņā ar 9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu piešķirtās atkāpes ilgumu 
ierobežotu ar piecu gadu termiņu. Ierobežojums lielā mērā ietekmētu mazo sēriju ražotāju 
plānošanas iespējas.
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Grozījums Nr. 38

Normatīvās rezolūcijas projekts
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz datiem, kas paziņoti 
atbilstīgi Lēmumam 1753/2000/EK, 
Komisija 2010. gadā novērtē, vai jaunu 
pasažieru automobiļu masa no 2006. līdz 
2009. gadam ir mainījusies vairāk vai 
mazāk par 0. 

svītrots

Ja jaunu pasažieru automobiļu masa ir 
mainījusies, groza I pielikumā norādīto 
skaitli, kas atbilst autonomajam masas 
palielinājumam, lai tas atspoguļotu 
vidējās ikgadējās masas izmaiņas no 
2006. līdz 2009. gadam. 
Šādu grozījumu, kas paredzēts šīs regulas 
nebūtisku elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 12. panta 
3. punktā.

Or. de

Pamatojums

I pielikumā norādītā skaitļa, kas atbilst autonomajam masas palielinājumam, un no tā 
izrietošās mērķa vērtību izmaiņas apdraud ražotāju plānošanas iespējas. Atlikušais 
plānošanas un apstrādes termiņš ir daudz par īsu. Komisijai jāapkopo iespējamie secinājumi 
par pasažieru automobiļu vidējās masas izmaiņām un jāiesniedz Parlamentam un Padomei 
priekšlikums regulas grozīšanai.

Grozījums Nr. 39

Normatīvās rezolūcijas projekts
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2010. gada 1. janvāra ražotāji 
nodrošina, ka Direktīvas 1999/94/EK 3., 5. 
un 6. pantā minēto veidu etiķetēs, plakātos
vai reklāmas publikācijās un materiālos ir 

No 2010. gada 1. janvāra ražotāji 
nodrošina, ka Direktīvas 1999/94/EK 3., 5. 
un 6. pantā minēto veidu reklāmas 
publikācijās un materiālos ir norādīts, cik 
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norādīts, cik lielā mērā īpatnējas CO2
emisijas no pasažieru automobiļiem, ko 
piedāvā pārdošanā, atšķiras no I pielikumā 
šim pasažieru automobilim noteiktā 
īpatnējās emisijas mērķa.

lielā mērā īpatnējās CO2 emisijas no 
pasažieru automobiļiem, ko piedāvā 
pārdošanā, atšķiras no I pielikumā šim 
pasažieru automobilim noteiktā īpatnējās 
emisijas mērķa.

Or. de

Pamatojums

Lai izmantotu visu veidu etiķetes un plakātus, ir nepieciešams Eiropas Savienības attiecīgo 
marķējuma noteikumu regulējums, kuru nosaka koplēmuma procedūrā ar atsevišķu 
likumdošanas aktu.

Grozījums Nr. 40

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jaunam pasažieru automobilim atļautās 
īpatnējas CO2 emisijas, ko mēra gramos uz 
kilometru, nosaka pēc šādas formulas:  

1. Jaunam pasažieru automobilim atļautās 
īpatnējas CO2 emisijas, ko mēra gramos uz 
kilometru, nosaka pēc šādas formulas:  

Atļautās īpatnējas CO2 emisijas = 130 + a × 
(M – M0), 

Atļautās īpatnējas CO2 emisijas = 130 + a × 
(M – M0), 

kur kur 

M = automobiļa masa kilogramos (kg) M = automobiļa masa kilogramos (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Autonomais masas palielinājums (AMI) = 0 
%

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 0 
%

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Pamatojums

I pielikumā norādītā skaitļa, kas atbilst autonomajam masas palielinājumam, un no tā 
izrietošās mērķa vērtību izmaiņas, apdraud ražotāju plānošanas iespējas. Atlikušais 
plānošanas un apstrādes termiņš ir daudz par īsu. Komisijai jāapkopo iespējamie secinājumi 
par pasažieru automobiļu vidējās masas izmaiņām un jāiesniedz Parlamentam un Padomei 
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priekšlikums regulas grozīšanai.

Grozījums Nr. 41

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ražotājs, kam saskaņā ar 9. panta 
1. punkta 1.a apakšpunktu ir piešķirta 
atkāpe, 5 gadus drīkst maksimāli par 
25 % pārkāpt noteikto īpatnējās emisijas 
mērķi.

Or. de

Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav ņemta vērā to ražotāju situācija, kuri piedāvā tikai specifiskus 
transportlīdzekļu modeļus, bet ir par lielu, lai uz viņiem varētu attiecināt 9. panta 1.a un 
1.b punkta atkāpi. Noteiktās īpatnējās emisijas mērķa pārsniegšana par maksimāli 25 % 
prasa no ražotāja, salīdzinot ar sērijveida ražotāju, ieguldīt lielākas pūles, vienlaikus 
saglabājot taisnīgus darbības nosacījumus.  Tiesības uz atkāpi var piešķirt uz laiku, kas 
nepārsniedz piecus gadus.

Grozījums Nr. 42

Normatīvās rezolūcijas projekts
II. pielikums – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par gadu, kas sākas 2010. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu
dalībvalsts fiksē šādu informāciju par katru 
jaunu pasažieru automobili, kurš reģistrēts 
tās teritorijā:

1. Par mēnesi, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo mēnesi 
dalībvalsts fiksē šādu informāciju par katru 
jaunu pasažieru automobili, kurš reģistrēts 
tās teritorijā:

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un ražotāju diskriminācijas, vidējo emisiju monitorings 
un ziņošana par tām būtu jāuzsāk līdz ar noteikumu ieviešanu, tātad ne ātrāk par 2012. gadu. 
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Ikmēneša informācija par jauniem pasažieru automobiļiem un CO2 monitoringu ražotājam ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu plānošanas procesu.

Grozījums Nr. 43

Normatīvās rezolūcijas projekts
II pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, 
jāizraksta no minētā pasažieru automobiļa 
atbilstības sertifikāta. Ja atbilstības 
sertifikātā norādīta gan minimālā, gan 
maksimālā pasažieru automobiļa masa, 
dalībvalstis šīs regulas mērķiem izmanto 
tikai skaitli, kas atbilst maksimālajai masai. 

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, 
jāizraksta no minētā pasažieru automobiļa 
atbilstības sertifikāta. Sertifikātā ir 
norādīta īpatnējā CO2 emisija, ņemot vērā 
kredītu saskaņā ar 6. panta 8.a punktu un 
IIa pielikumu. Ja atbilstības sertifikātā 
norādīta gan minimālā, gan maksimālā 
pasažieru automobiļa masa, dalībvalstis šīs 
regulas mērķiem izmanto tikai skaitli, kas 
atbilst maksimālajai masai.

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 6. panta 8.a (jauns) punkta un IIa pielikuma grozījumu. 

Grozījums Nr. 44

Normatīvās rezolūcijas projekts
II pielikums – A daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par gadu, kas sākas 2010. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalstis atbilstīgi B daļā izklāstītajām 
metodēm par katru ražotāju nosaka.

3. Par gadu, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalstis atbilstīgi B daļā izklāstītajām 
metodēm par katru ražotāju nosaka.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un ražotāju diskriminācijas, vidējo emisiju monitorings 
un ziņošana par tām būtu jāuzsāk līdz ar noteikumu ieviešanu, tātad ne ātrāk par 2012. gadu.
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Grozījums Nr. 45

Normatīvās rezolūcijas projekts
II. pielikums – A daļa – 3. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķi tiek uzskaitīti transportlīdzekļi, 
kuru īpatnējās emisijas nosaka, ņemot 
vērā 6. panta 8.a punktā paredzēto atlaidi, 
kura nav norādīta attiecīgos sertifikātos, 
jo piemērotie pasākumi neattiecas uz 
visiem šī tipa transportlīdzekļiem. Te 
jānorāda transportlīdzekļu skaits, īpatnējo 
emisiju izmaiņas un transportlīdzekļu 
masa.

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar 6. panta 8.a (jauns) punkta un IIa pielikuma grozījumu. 

Grozījums Nr. 46

Normatīvās rezolūcijas projekts
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIA PIELIKUMS
Ekoloģisko investīciju emisiju 

samazināšanas potenciāla atlaides 
aprēķina metode

1. Komisija sasauc ekspertu komiteju 
(„Ekoloģisko inovāciju izvērtēšanas 
komiteja), kuras sastāvā ir kompetento 
Komisijas dienestu pārstāvji un kura lemj 
par ražotāju iesniegtajiem pieteikumiem 
par īpatnējo CO2 emisiju samazināšanas 
iespējas atlaidēm. Komiteja var pieaicināt 
neatkarīgus ekspertus un katru ceturksni 
sniedz ziņojumu komitejai, kas izveidota 
saskaņā ar Padomes lēmuma 93/389/EEC 
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8. pantu.
2. Ja nepieciešams, komiteja katru 
ceturksni organizē apspriedes, lai 
izsniegtu atļaujas tehnisko pasākumu 
īpatnējo emisiju samazināšanas iespējai 
un lemtu par attiecīgiem pieteikumiem. 
Komitejas lēmums ir apstrīdams.
3. Pasākums, uz kuru var attiecināt 
īpatnējās emisijas mērķa atlaidi, 
a. sniedz izmērāmu ieguldījumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā,
b. ir viennozīmīgi attiecināms uz kāda 
noteikta transportlīdzekļa tipu vai noteikta 
šī tipa transportlīdzekļu skaita 
CO2 emisijām,
c. nav saistīts ar tipa apstiprināšanu 
saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK vai 
citām ES juridiskām prasībām,
d. veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
kuras nav noteiktas testa procedūrā, 
samazināšanu.
4. Iesniedzot pieteikumu par atlaidi 
saistībā ar ekoloģisku inovāciju, 
transportlīdzekļu ražotājs sniedz šādu 
uzticamu informāciju: 
a. paredzamais siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājums (izteikts kā 
CO2 ekvivalents),
b. apliecinoši dokumenti, ka pasākums 
nav nepieciešams tipa apstiprināšanai,
c. apliecinoši dokumenti, ka pasākums 
maz vai neietekmēs tipa apstiprināšanā 
noskaidrotās patēriņa emisiju vērtības,
d. skaidrojums vai un kādā mērā 
pasākuma ietekme ir saistīta ar 
transportlīdzekļa masu, vai ietekme ir 
attiecas vienādā mērā uz visiem 
transportlīdzekļiem neatkarīgi no to 
masas.
5. Piesakot ražotāja īpatnējo emisiju 
masas korekcijas noteiktam kalendāram 
gadam, ražotājs iesniedz priekšlikumu par 
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to, kā atzītais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums būtu attiecināms uz 
atsevišķu tipu vai visu ražotāja 
automobiļu parku.
6. Informācijas par CO2 siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājuma iespēju 
jāapstiprina neatkarīgā institūcijā. 
Neatkarīgai institūcijai 
a. jābūt uzticamai un kvalificētai 
kontroles jomā,
b. izvērtējot siltumnīcefekta gāzu 
samazinājuma iespējas, tai jānodrošina 
neitralitāte un kompetence automobiļu 
tehnikas jomā.
Šo pienākumu var veikt visas institūcijas, 
kuras ir atzītas saskaņā ar Direktīvas 
2007/46/EK 41. pantu.
7. Neatkarīgas institūcijas apstiprinājumā 
par  īpatnējo CO2 vai siltumnīcefektu 
gāzu emisiju samazinājumu jābūt šādai 
dokumentāli pamatotai informācijai:
a. paredzamais siltumnīcgāzu emisiju 
samazinājums (izteikts kā 
CO2 ekvivalents),
b. ražotāja un/vai piegādātāja sniegto 
datu uzticamība,
c. iespējamā mijiedarbība (ieskaitot 
„trade-offs”) ar pasākumiem, kuri ir 
paredzēti tipa pārbaudē, vai citiem 
pasākumiem, par kuru ir iesniegts 
pieteikums vai tie jau ir atļauti,
d. braukšanas stila ietekme uz emisiju 
samazinājumu, kurš ir panākams reālos 
apstākļos,
e. datu uzticamība attiecībā uz 
transportlīdzekļu tipiem, kuri tiek 
izmantoti pasākumā, to pieļaujamo jaudu  
un attiecīgu ietekmi uz ražotāja vidējām 
CO2 emisijām. 
8. Ja ir akceptēts pieteikums uz kalendāro 
gadu un pasākumi tostarp nav atzīti par 
obligātiem saistībā ar tipa pārbaudes 
procedūru vai citām tiesību normām, 
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nākamajos gados, lai saņemtu atlaidi, 
jāiesniedz tikai apliecinoši dokumenti par 
transportlīdzekļa tipu, kurš pasākuma 
laikā tika aprīkots, tā pieļaujamo jaudu  
un ar to saistīto ietekmi uz ražotāja 
vidējām emisijām. 
9. Automobiļu piegādātāji var pieteikt 
atsevišķu pasākumu CO2 vai 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājuma iespēju, ja tiek iesniegti 
apliecinoši dokumenti un kompetentas 
trešās personas sertifikāts saskaņā ar šī 
pielikuma 3. punkta a) līdz d) 
apakšpunktu,4. punkta a) līdz d) 
apakšpunktu un 7. punkta a) līdz d) 
apakšpunktu.
10. Ja ražotājs savā kredīta pieteikumā 
atsaucas uz kādu jau piegādātājam 
akceptētu noteikta pasākuma 
samazinājuma iespēju, viņam jāiesniedz 
tikai apliecinoši dokumenti saskaņā ar šī 
7. punkta e) apakšpunktu.

Or. de

Pamatojums

Tiek atzīti tikai tie pasākumi, kas sniedz taustāmas priekšrocības salīdzinot ar esošām 
prasībām. Tehniskos pierādījumus jāsarūpē pieteicējam, politiskā atbildība ir Komisijas ziņā.
Visiem datiem jābūt sertificētiem no kompetentas trešās personas puses, kura ir tiesīga veikt 
pārbaudes tipa apstiprinājuma procedūrā.Ja tiek atzīts, ka pasākums ir ekoloģiski inovatīvs, 
ik gadu jāpārbauda tikai faktori, kas mainās atkarībā no ražotāja dažādo modeļu pielaides 
apjoma.
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