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Grozījums Nr. 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, kuru Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām un tās noslēgšanu, 
galvenokārt ir vērsta uz to, lai stabilizētu 
siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju 
atmosfērā tādā līmenī, kas varētu novērst 
bīstamu antropogēnisku iejaukšanos 
klimata sistēmā. Lai sasniegtu šo mērķi, 
ikgadējais zemeslodes virsmas vidējās 
temperatūras pieaugums nedrīkst pārsniegt 
2 grādus pēc Celsija skalas, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
ceturtais novērtējuma ziņojums liecina, ka, 
lai šo mērķi sasniegtu, siltumnīcefekta 
gāzu emisijām visā pasaulē maksimums 
jāsasniedz pirms 2020. gada. Eiropadomes 
2007. gada 8.–9. marta sanāksmē tika 
pausta stingra apņemšanās līdz 
2020. gadam kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas Kopienā samazināt vismaz par 
20 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, vai 
pat par 30 %, ja citas attīstītās valstis 
apņemas panākt līdzvērtīgus emisiju 
samazinājumus, bet ekonomiski spēcīgākās 
jaunattīstības valstis apņemas emisijas 
samazināt atbilstoši to iespējām.

(1) ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, kuru Eiropas Kopienas vārdā 
apstiprināja ar Padomes 1993. gada 
15. decembra Lēmumu 94/69/EK, kas 
attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām un tās noslēgšanu, 
galvenokārt ir vērsta uz to, lai stabilizētu 
siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju 
atmosfērā tādā līmenī, kas varētu novērst 
bīstamu antropogēnisku iejaukšanos 
klimata sistēmā. Lai sasniegtu šo mērķi, 
ikgadējais zemeslodes virsmas vidējās 
temperatūras pieaugums nedrīkst pārsniegt 
2 grādus pēc Celsija skalas, salīdzinot ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
ceturtais novērtējuma ziņojums liecina, ka, 
lai šo mērķi sasniegtu, siltumnīcefekta 
gāzu emisijām visā pasaulē maksimums 
jāsasniedz pirms 2020. gada. Eiropadomes 
2007. gada 8.–9. marta sanāksmē tika 
pausta stingra apņemšanās līdz 
2020. gadam kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas Kopienā samazināt vismaz par 
20 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, vai 
pat par 30 %, ja citas attīstītās valstis 
apņemas panākt līdzvērtīgus emisiju 
samazinājumus, bet ekonomiski spēcīgākās 
jaunattīstības valstis apņemas emisijas 
samazināt atbilstoši to iespējām. Eiropas 
Savienības Vides padome 2010. gada 
15. marta sanāksmē atkārtoti apstiprināja 
atbalstu ES mērķim līdz 2050. gadam 
samazināt emisijas par 80–95 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi tiesību aktā iekļaut atsauci uz ES klimata mērķiem plašākā kontekstā. Ar šo atsaucas 
uz Eiropadomes sanāksmi 2009. gada 21. martā, kurā apstiprināja šos mērķus.

Grozījums Nr. 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Tādēļ oglekļa satura samazināšana 
transporta nozarē ir prioritāra joma, un tā 
būtu jāveicina, lai sasniegtu ES mērķi līdz 
2050. gadam samazināt emisijas par 80–
95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ceļu satiksmes pieaugums un tā 
rezultātā pieaugošās briesmas un 
traucējumi visās dalībvalstīs rada 
nopietnas problēmas saistībā ar ceļu 
drošību un vidi.

Or. de

Pamatojums

Plašāk jāapraksta ceļu satiksmes pieauguma ietekme. Autotransports rada dažādu negatīvu 
ietekmi uz sabiedrību, tostarp izraisa ceļu satiksmes negadījumus un citas veselības izmaksas, 
ko rada gaisa piesārņojums un troksnis, kā arī klimata pārmaiņas, ko rada siltumnīcefekta 
gāzu emisijas no transportlīdzekļiem un sastrēgumi.

Grozījums Nr. 20
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Matthias Groote

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ceļu satiksmes pieaugums un tā 
rezultātā pieaugošās briesmas un 
traucējumi visās dalībvalstīs rada 
nopietnas problēmas saistībā ar ceļu 
drošību, vidi un klimata pārmaiņām.

Or. de

Pamatojums

Ātruma ierobežošanas ierīču izmantošana palīdz izmaksu ziņā efektīvi samazināt CO2
emisijas un vienlaicīgi uzlabot drošību uz Eiropas ceļiem.  Ātruma ierobežošanas ierīces var 
ļoti lēti iebūvēt jaunos vieglajos kravas automobiļos. Lielbritānijas pētījums rāda, ka no 
1993. gada līdz 2005. gadam tādu ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti vieglie 
kravas automobiļi ar iebūvētām ātruma ierobežošanas ierīcēm, samazinājās par 26 %.

Grozījums Nr. 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai veicinātu Eiropas automobiļu 
ražošanas nozares konkurētspēju, 
galvenokārt būtu jāizmanto tādas 
stimulējošas shēmas kā kompensācijas 
par ekoinovācijām un superkredītu 
piešķiršana, nevis aizliegumi, kuri paredz 
kriminālus sodus. 

Or. de

Pamatojums

Galvenie klienti ir uzņēmumi, un degvielas patēriņš ir svarīgs faktors, pieņemot lēmumu 
iegādāties transportlīdzekli.
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Grozījums Nr. 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šajos paziņojumos tika ierosināta 
integrēta pieeja, lai sasniegtu Kopienas 
mērķi līdz 2012. gadam Kopienā reģistrētu 
jaunu vieglo pasažieru automobiļu vidējās 
emisijas samazināt līdz 120 g CO2/km, 
galveno uzmanību pievēršot obligātiem 
CO2 emisiju samazinājumiem ar nolūku 
samazināt jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas līdz 130 g CO2/km, uzlabojot 
transportlīdzekļa dzinēja tehnoloģijas, un 
panākt turpmāku samazinājumu par 
10 g CO2/km vai līdzvērtīgu, ja tehniski tas 
būs vajadzīgs, ar citiem tehniskiem 
uzlabojumiem, tostarp paaugstinot vieglo
kravas automobiļu degvielas patēriņa 
efektivitāti.

(5) Šajos paziņojumos tika ierosināta 
integrēta pieeja, lai sasniegtu Kopienas 
mērķi līdz 2012. gadam Kopienā reģistrētu 
jaunu vieglo pasažieru automobiļu vidējās 
emisijas samazināt līdz 120 g CO2/km, 
galveno uzmanību pievēršot obligātiem 
CO2 emisiju samazinājumiem ar nolūku 
samazināt jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas līdz 130 g CO2/km, uzlabojot 
transportlīdzekļa dzinēja tehnoloģijas, un 
panākt turpmāku samazinājumu par 
10 g CO2/km vai līdzvērtīgu, ja tehniski tas 
būs vajadzīgs, ar citiem tehniskiem 
uzlabojumiem (kas tostarp paaugstina 
degvielas patēriņa efektivitāti), ar kuriem 
aprīko citus automobiļu tipus, tostarp 
vieglos kravas automobiļus.

Or. en

Pamatojums

Kā skaidri norādīts Regulas Nr. 661/2009 par mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību 
16. pielikumā, Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir iespējams dažu pieejamo progresīvo 
tehnoloģiju obligātu uzstādīšanu attiecināt arī uz citām transportlīdzekļu kategorijām, tostarp 
uz vieglajiem un smagajiem kravas automobiļiem un autobusiem.

Grozījums Nr. 23
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ja šajā leģislatīvajā aktā noteikto 
transportlīdzekļu reklāmā norādītas 
tehniskās specifikācijas un informācija 
saistībā ar enerģiju vai cenu, gala 
lietotājiem jānodrošina arī nepieciešamā 
informācija par transportlīdzekļa 
energopatēriņu.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai patērētāji, jo īpaši MVU, saņemtu informāciju par to VKA energopatēriņu, 
kurus viņi plāno iegādāties. Šī formulējuma pamatā ir teksts, par kuru vienojās, pārskatot 
enerģijas marķējuma direktīvu, un tam ir pievienotas tehniskās specifikācijas, ko bieži 
izmanto VKA reklāmā.

Grozījums Nr. 24
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atzīstot ārkārtīgi augstās pētniecības 
un izstrādes, kā arī vienības ražošanas 
izmaksas, kas radīsies, ieviešot tirgū 
agrīno paaudžu ļoti maza oglekļa emisiju 
apjoma transportlīdzekļu tehnoloģijas pēc 
tam, kad stāsies spēkā šī regula, tajā ir 
ietverti arī konkrēti pagaidu noteikumi, 
kurus piemēros, lai paātrinātu un 
veicinātu ārkārtīgi maza oglekļa emisiju 
apjoma transportlīdzekļu ieviešanu 
Kopienas tirgū to sākotnējos tirdzniecības 
posmos.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nesen publicēts pētījums liecina, ka ar superkredītiem galu galā vairāk palielina naftas 
patēriņu nekā ietaupa, jo ražotājs uz automobiļu ar zemām emisijām rēķina ražo ārkārtīgi 
augstas jaudas automobiļus. Tas nav racionāli un nepalīdz nedz ekonomēt degvielu, nedz 
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samazināt emisijas.

Grozījums Nr. 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atzīstot ārkārtīgi augstās pētniecības 
un izstrādes, kā arī vienības ražošanas 
izmaksas, kas radīsies, ieviešot tirgū 
agrīno paaudžu ļoti maza oglekļa emisiju 
apjoma transportlīdzekļu tehnoloģijas pēc 
tam, kad stāsies spēkā šī regula, tajā ir 
ietverti arī konkrēti pagaidu noteikumi, 
kurus piemēros, lai paātrinātu un 
veicinātu ārkārtīgi maza oglekļa emisiju 
apjoma transportlīdzekļu ieviešanu 
Kopienas tirgū to sākotnējos tirdzniecības 
posmos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai vieglo automobiļu pircējus 
nodrošinātu ar informāciju, kas 
nepieciešama, pieņemot iegādes lēmumu, 
ražotājiem būtu jāsniedz potenciālajiem 
pircējiem informācija par šo 
transportlīdzekļu CO2 emisijām un 
degvielas patēriņu. 

Or. de
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Pamatojums

Galvenie klienti ir uzņēmumi, un degvielas patēriņš ir svarīgs faktors, pieņemot lēmumu 
iegādāties transportlīdzekli.

Grozījums Nr. 27
Chris Davies

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 13. decembra Direktīva 
1999/94/EK attiecas uz patērētājiem 
domātas informācijas pieejamību par 
degvielas ekonomiju un CO2 emisijām 
saistībā ar jaunu vieglo automobiļu 
tirdzniecību. Komisija drīzumā plāno 
iesniegt priekšlikumus, ar kuriem 
atjaunina šos leģislatīvos aktus, un būtu 
jāpieņem noteikums, ar kuru paplašina 
prasību loku, paredzot, ka līdzīgu 
informāciju nodrošina arī par kravas 
automobiļiem un vieglajiem kravas 
automobiļiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt informāciju patērētājiem un uzņēmumiem par degvielas taupību un to 
transportlīdzekļu CO2 emisiju, kurus viņi plāno iegādāties.  Vieglo kravas automobiļu ražotāji 
jāmudina konkurenci balstīt uz šiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 28
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
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tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
jāievieš, ņemot vērā emisiju mērķi 175 g 
CO2/km no 2012. gada un 160 g CO2/km 
no 2015. gada, lai atvieglotu pāreju.

Or. de

Pamatojums

Ražotāju pašreizējie modeļi liecina, ka VKA jau gandrīz spēj sasniegt mērķi 175 g CO2/km.
Tādējādi ražotājiem būs iespējams līdz 2012. gadam sasniegt vidējo emisiju līmeni 175 g 
CO2/km un līdz 2015. gadam — 160 g CO2/km.

Grozījums Nr. 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
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transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2015. gada līdz 2018. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar 4. pantu. Nepieciešami garāki īstenošanas un 
ieviešanas periodi, jo VKA izstrādes un ražošanas cikli ir garāki nekā vieglajiem 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 30
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2015. gada līdz 2018. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar 4. pantu. Nepieciešami garāki īstenošanas un 
ieviešanas periodi, jo VKA izstrādes un ražošanas cikli ir garāki nekā vieglajiem 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 31
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2015. gada līdz 2018. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar 4. pantu. Nepieciešami garāki īstenošanas un 
ieviešanas periodi, jo VKA izstrādes un ražošanas cikli ir garāki nekā vieglajiem 
automobiļiem.
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Grozījums Nr. 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2013. gada līdz 2015. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai nodrošinātu šīs regulas saskaņošanu ar CO2 regulējumu vieglajiem 
automobiļiem, kas stājas spēkā 2015. gadā.

Grozījums Nr. 33
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
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transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2015. gada līdz 2018. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar 4. pantu. Nepieciešami garāki īstenošanas un 
ieviešanas periodi, jo VKA izstrādes un ražošanas cikli ir garāki nekā vieglajiem 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2015. gada līdz 2017. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu.
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Nr. 443/2009.

Or. de

Pamatojums

Tā kā vieglo kravas automobiļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, 
jo tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, 
izstrādes, fāzē.

Grozījums Nr. 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 
mazo un specifisku modeļu ražotāju 
iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 
samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 
jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 
mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 
transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 
samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un 
atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 
īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 
īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 
jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada
sākumam.

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 
mazo un specifisku modeļu ražotāju 
iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 
samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 
jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 
mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 
transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 
samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un 
atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 
īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 
īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 
jāpabeidz vēlākais līdz 2014. gada
sākumam.

Or. de

Pamatojums

Tā kā vieglo kravas automobiļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, 
jo tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, 
izstrādes, fāzē. Līdzīgi vēlākais līdz 2014. gada sākumam jāpabeidz īpatnējo emisiju mērķu 
pārskatīšana. 
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Grozījums Nr. 36
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu 
ar ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem.
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 
ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka ilgtermiņa mērķis 
attiecībā uz vieglo kravas automobiļu 
īpatnējām CO2 emisijām 2020. gadam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem ir 
augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, kā arī izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, 
ierosinātajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km reāli nav iespējams sasniegt.
Mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par vairāk nekā EUR 5000 un pārstatu eksistēt 
īpašās transportlīdzekļu klases (piemēram, III klase). Komisijas uzdevumā veiktais pirmais 
pētījums rāda, ka 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 37
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 

svītrots
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automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu 
ar ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem.
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 
ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka ilgtermiņa mērķis 
attiecībā uz vieglo kravas automobiļu
īpatnējām CO2 emisijām 2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Grozījums Nr. 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu ar 
ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem.
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu ar 
ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem.
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 
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ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka ilgtermiņa mērķis
attiecībā uz vieglo kravas automobiļu 
īpatnējām CO2 emisijām 2020. gadam.

ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka ilgtermiņa mērķi
attiecībā uz vieglo kravas automobiļu 
īpatnējām CO2 emisijām 2020. un 
2025. gadam.

Or. de

Pamatojums

Jānosaka divi ilgtermiņa mērķi — attiecīgi 2020. un 2025. gadam. Tas rada plānošanas 
drošību ražotājiem un ļauj pamazām samazināt VKA CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu 
ar ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem.
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 
ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka ilgtermiņa mērķis 
attiecībā uz vieglo kravas automobiļu 
īpatnējām CO2 emisijām 2020. gadam.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem ir 
augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, kā arī izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, 
ierosinātajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km reāli nav iespējams sasniegt.
Mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par vairāk nekā EUR 5000, un pārstātu eksistēt 
īpašās transportlīdzekļu klases (piemēram, III klase). Komisijas uzdevumā veiktais pirmais 
pētījums rāda, ka 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 40
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai optimizētu mehānisko 
transportlīdzekļu tālejošo CO2 mērķu 
ietekmi, lietotājiem jāgarantē piekļuve 
objektīvai un precīzai informācijai par 
transportlīdzekļa emisijām un degvielas 
patēriņu tādā veidā, kas atbilst 
transportlīdzekļa normālai izmantošanai.
Tādēļ Komisijai jāizpēta, vai pārbaudes 
kritērijus, saskaņā ar kuriem atbilstoši 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 par tipa 
apstiprinājumu mehāniskiem 
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām 
mēra vieglo automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu degvielas patēriņu, var 
pārskatīt tā, lai transportlīdzekļa mērītais 
degvielas patēriņš patiesi atspoguļotu 
patēriņu, transportlīdzekli normāli 
izmantojot satiksmē.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2015. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

Or. de

Pamatojums

Tā kā vieglo transportlīdzekļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, jo 
tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 
fāzē. Tāpat arī maksa par pārsniegto emisiju daudzumu būtu jāpaaugstina no 2015. gada 
1. janvāra.

Grozījums Nr. 42
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2012. gada 1. janvāra 
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
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nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Jāatjauno regulas stāšanās spēkā 2012. gadā atbilstoši Komisijas un Padomes 2007. gadā 
izvirzītajiem priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2013. gada 1. janvāra 
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp šo regulu un regulu par automobiļiem un 
CO2 emisiju, kas stājas spēkā 2015. gadā.
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Grozījums Nr. 44
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2015. gada 1. janvāra 
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz VKA ierosinātā un regulā par vieglajiem automobiļiem piemērotā maksa par 
pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav salīdzināma ar citām nozarēm 
noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās konkurētspēju un dzīvotspēju.
Pašreizējā maksa par pārsniegtajām emisijām ir EUR 480 par tonnu 2015. gadā, bet citām 
nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, tā ir EUR 15 par 
tonnu. Papildus ir ETS naudas sods — EUR 100 par tonnu (par neatbilstību). Videi nekaitīga 
publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 45
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
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mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra 
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra 
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šīs maksas 
līmenim jāatspoguļo marginālās 
izmaksas, kas rodas, ievērojot īpatnējo 
CO2 emisiju samazināšanas mērķus, kas 
noteikti I pielikumā, lai ražotājiem būtu 
ekonomisks stimuls ievērot mērķus.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Maksā par emisijām jāatspoguļo ar ievērošanu saistītās marginālās izmaksas. AK Transporta 
ministrijas veiktais pētījums rāda, ka, piemērojot ierosināto sodu struktūru, ražotāji 
pārsniegtu noteiktos mērķus par vairākiem gramiem, jo viņiem būtu izdevīgāk maksāt naudas 
sodu, nevis ieguldīt, lai nodrošinātu prasīto emisijas samazinājumu.

Grozījums Nr. 46
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2015. gada 1. janvāra 
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Summas, kas 
samaksātas par pārsniegtajām emisijām, 
jāuzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju. Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 
2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā, maksās tikai EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas sodanaudu EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā.
Tostarp videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40  par tonnu 
(ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 47
Peter Van Dalen

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Dalībvalstīm, piemērojot cenu 
atvieglojumus, piemēram, labvēlīgu 
nodokļu politiku, palīdzību būtu jāturpina 
pienācīgi veicināt tādu elektrisko vieglo 
kravas transportlīdzekļu ražošanu un 
izmantošanu, kuri jau ir izstrādāti un 
atbilst šajā regulā noteiktajiem emisiju 
standartiem.  

Or. nl

Pamatojums

Eiropā jau tiek izstrādāti vieglie kravas automobiļi, kuri pilnīgi noteikti atbilst šājā regulā 
noteiktajiem emisiju standartiem. Ja dalībvalstis, izmantojot labvēlīgākas cenas,  pienācīgi 
atbalstīs šādu kravas automobiļu izstrādi un izmantošanu, varbūt būs vieglāk sasniegt šīs 
regulas vides mērķus. Tādēļ dalībvalstis jāaicina piešķirt pietiekamus līdzekļus, lai izstrādātu 
šādus finansiālus atvieglojumus.

Grozījums Nr. 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ātruma ierobežošanas ierīču 
iebūvēšana mudinās ražotājus izstrādāt 
transportlīdzekļu dzinējus, kas labāk 
atbilst to nolūkam — samazināt degvielas 
patēriņu un uzņēmējdarbības izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Kravas automobiļu un vieglo kravas automobiļu degvielas patēriņa efektivitāte pasliktinājās 
2001.–20017. gadā, radot paaugstinātas uzņēmējdarbības izmaksas.  Lai sasniegtu ES 2020. 
gada mērķus, kas saistīti ar uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu, nepieciešams samazināt 
nelietderīgās transporta izmaksas.  Uzņēmumu transportlīdzekļos iebūvētiem dzinējiem 
jāatbilst savam uzdevumam — tie nedrīkst būt paredzēti augsta ātruma sasniegšanai uz 
maģistrālēm.

Grozījums Nr. 49
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ātruma ierobežošanas ierīču 
iebūvēšana un izmantošana ir izrādījusies 
ļoti lietderīga un efektīva N3 kategorijas 
transportlīdzekļiem. Tādēļ šīs ierīces 
jāizmanto arī N1 kategorijas 
transportlīdzekļiem.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ātruma ierobežošanas ierīču 
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labvēlīgā ietekme uz vides aizsardzību un 
enerģijas patēriņu, motora un riepu 
nodilumu, kā arī ceļu drošību sekmēs šīs 
regulas mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Intelektiskām ātruma ierobežošanas ierīcēm būs gan tieša, gan netieša ietekme uz degvielas 
patēriņu. Tiešā ietekme — braucot lēnāk, ir nepieciešams mazāk degvielas. Netiešā ietekme —
ierobežojot maksimālo braukšanas ātrumu, var precīzi optimizēt dzinējus konkrētam 
ātrumam, un tas var palīdzēt vēl vairāk samazināt emisijas. CO2 emisijas ievērojami pieaug 
transporta dinamikas apstākļos (stop and go) un tad, ja ātrums pārsniedz 120 km/h. 
Maksimālais CO2 samazinājums, ko var panākt ar intelektisko ātruma ierobežošanas ierīci 
saskaņā ar novērtējumu ir aptuveni 15 %.

Grozījums Nr. 51
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ja ātruma ierobežošanas ierīces 
plaši izmantos, pieaugs to labvēlīgā 
ietekme uz vides aizsardzību un enerģijas 
patēriņu, samazinātu motora un riepu 
nodilumu un trokšņa līmeni, kā arī ceļu 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Liels ātrums ir svarīgs faktors, kas palielina nelaimes gadījumu skaitu uz ceļiem visā Eiropā.
Līdz ar centieniem palielināt transportlīdzekļu ātrumu ir palielinājies ne tikai pieprasījums, 
bet arī degvielas patēriņš un CO2 emisijas, trokšņu līmenis un draudi drošībai. Tādēļ ātruma 
ierobežošanas ierīces būtu ieteicamas gan no vides, gan ekonomiskā un drošības viedokļa.
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Grozījums Nr. 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 
iespējams, ka pastāv konkurences 
elements attiecībā uz maksimālo ātrumu, 
kā rezultātā elektropārvades sistēmu 
izmēri var būt pārāk lieli un var 
mazināties efektivitāte samazināta ātruma 
gadījumos. Tāpēc ir lietderīgi izpētīt
iespējas paplašināt darbības jomu Padomes 
Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā, lai tajā iekļautu 
vieglos kravas automobiļus, uz kuriem 
attiecas šī regula.

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums noteiktā 
veidā ietekmē to degvielas patēriņu un CO2
emisijas. Saskaņā ar principu, ka CO2
emisiju samazināšanas nolūkā vairāk 
jāizmanto ekonomiskie stimuli, nevis sodi 
— brīvprātīga shēma, kurā ražotāji par 
ātruma ierobežošanas ierīču iebūvēšanu 
saņem noteiktus kredītpunktus saistībā ar 
ietaupītajām CO2 emisijām varētu palīdzēt 
sekmēt degvielas ziņā efektīvāku un videi 
draudzīgāku Savienības VKA parku.
Tomēr, pirmkārt, būtu jāveic steidzami 
pasākumi, lai pamatīgi izpētītu, vai, 
iebūvējot ātruma ierobežošanas ierīces, 
varēs ietaupīt ievērojamu apjomu CO2
emisiju un, ja tā ir, vai brīvprātīgās 
prēmiju shēmas struktūrā būs iespējas 
paplašināt darbības jomu Padomes 
Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā, lai tajā iekļautu 
vieglos kravas automobiļus, uz kuriem 
attiecas šī regula.

Or. de

Pamatojums

Ātruma ierobežotāju iebūvēšana var notikt tikai uz brīvprātības pamata saistībā ar prēmiju 
shēmu un tikai tad, ja ir pierādīts, ka ar ātruma ierobežošanas ierīcēm var panākt ievērojamu 
CO2 emisiju samazinājumu.
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Grozījums Nr. 53
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 
iespējams, ka pastāv konkurences elements 
attiecībā uz maksimālo ātrumu, kā rezultātā 
elektropārvades sistēmu izmēri var būt 
pārāk lieli un var mazināties efektivitāte 
samazināta ātruma gadījumos. Tāpēc ir 
lietderīgi izpētīt iespējas paplašināt 
darbības jomu Padomes Direktīvai 
92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču 
uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu 
kategoriju transportlīdzekļos Kopienā, lai 
tajā iekļautu vieglos kravas automobiļus, 
uz kuriem attiecas šī regula.

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2 
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 
iespējams, ka pastāv konkurences elements 
attiecībā uz maksimālo ātrumu, kā rezultātā 
elektropārvades sistēmu izmēri var būt 
pārāk lieli un var mazināties efektivitāte 
samazināta ātruma gadījumos. Tāpēc ir 
lietderīgi paplašināt darbības jomu 
Padomes Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā, lai tajā iekļautu 
vieglos kravas automobiļus, uz kuriem 
attiecas šī regula.

Or. de

Pamatojums

Ātruma ierobežošanas ierīces jau ir ieviestas visu citu kategoriju kravas automobiļiem.
Aprīkošana ar šādām ierīcēm nerada ne tehniskas problēmas, ne būtiskas papildu izmaksas.
Ar šo grozījumu rada stimulu ražotājiem ražot mazākus un efektīvākus dzinējus, kas rada 
mazāk CO2 emisiju.

Grozījums Nr. 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2 
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 
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iespējams, ka pastāv konkurences elements 
attiecībā uz maksimālo ātrumu, kā rezultātā 
elektropārvades sistēmu izmēri var būt 
pārāk lieli un var mazināties efektivitāte 
samazināta ātruma gadījumos. Tāpēc ir 
lietderīgi izpētīt iespējas paplašināt 
darbības jomu Padomes Direktīvai 
92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču 
uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu 
kategoriju transportlīdzekļos Kopienā, lai 
tajā iekļautu vieglos kravas automobiļus, 
uz kuriem attiecas šī regula.

iespējams, ka pastāv konkurences elements 
attiecībā uz maksimālo ātrumu, kā rezultātā 
elektropārvades sistēmu izmēri var būt 
pārāk lieli un var mazināties efektivitāte 
samazināta ātruma gadījumos. Tāpēc ir 
lietderīgi paplašināt darbības jomu 
Padomes Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā, lai tajā iekļautu 
vieglos kravas automobiļus, uz kuriem 
attiecas šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, no 2012. gada
visu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām CO2 emisijām jābūt 175 g CO2/km 
un no 2015. gada — 160 g CO2/km.

Or. de

Pamatojums

Ražotāju pašreizējie modeļi liecina, ka VKA jau gandrīz spēj sasniegt mērķi 175 g CO2/km.
Tādējādi ražotājiem būs iespējams līdz 2012. gadam sasniegt vidējo emisiju līmeni 175 g 
CO2/km un līdz 2015. gadam — 160 g CO2/km.
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Grozījums Nr. 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 160 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu ES 2020. gada mērķus, svarīgi ir uzlabot kravas automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu degvielas efektivitāti, lai uzņēmumiem samazinātu transporta izmaksas.  
Pasākumi degvielas efektivitātes uzlabošanai un CO2 emisiju samazināšanai patiesībā ir vieni 
un tie paši.  Transportlīdzekļu ražotāji publiski apgalvo, ka Komisijas mērķis 2016. gadam ir 
grūti sasniedzams, taču privāti atzīst, ka tas varētu būt daudz tālejošāks.

Grozījums Nr. 57
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 160 g CO2/km.
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Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu ātrākus efektivitātes uzlabojumus un CO2  samazinājumu transporta jomā, šīs 
regulas mērķis ir jānosaka 160 g CO2/km nevis 175 g CO2/km. Šo mērķi ieteica Komisija 
2015. gadam, to iekļaujot CO2 emisiju samazināšanas stratēģijā vieglajiem kravas 
automobiļiem. Situācija ar vieglajiem automobiļiem rāda, ka 14 % samazinājums 
salīdzinājumā ar 2007. gadu ir sasniedzams, ņemot vērā, ka visi VKA ražotāji ražo arī vieglos 
automobiļus.

Grozījums Nr. 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 160 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.
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Grozījums Nr. 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 165 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Lai tuvinātos iespējamo negatīvo CO2 emisiju izmaksu samazinājumam, 2014. gada mērķim 
jābūt 165 g CO2/km.

Grozījums Nr. 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī regula ietilpst papildpasākumos, 
kas paredzēti Kopienas integrētajā pieejā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu turpina 2007. gadā aizsākto Komisijas regulatīvo procesu, kura mērķis ir 
mazināt autotransporta ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šajā priekšlikumā apskata 
tehnoloģiskos uzlabojumus, kuri uzskaitīti COM(2007)0019 galīgajā versijā.
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Grozījums Nr. 61
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 160g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 145g CO2/km, kas 
piemērojama no 2025. gada saskaņā ar 
12. panta 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Grozījums Nr. 62
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 160 g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.
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Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām 
emisijām nosaka mērķvērtību 145g 
CO2/km, kas piemērojama no 2025. gada 
saskaņā ar 12. panta 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem ir 
augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, kā arī izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, 
ierosinātajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km reāli nav iespējams sasniegt.
Mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par vairāk nekā EUR 5000, un pārstātu eksistēt 
īpašās transportlīdzekļu klases (piemēram, III klase). Komisijas uzdevumā veiktais pirmais 
pētījums rāda, ka 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 160g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām 
emisijām nosaka mērķvērtību 145g 
CO2/km, kas piemērojama no 2025. gada 
saskaņā ar 12. panta 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem ir 
augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, kā arī izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, 
ierosinātajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km reāli nav iespējams sasniegt.
Mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par vairāk nekā EUR 5000, un pārstātu eksistēt 
īpašās transportlīdzekļu klases (piemēram, III klase). Komisijas uzdevumā veiktais pirmais 
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pētījums rāda, ka 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 64
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 160g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām 
emisijām nosaka mērķvērtību 145g 
CO2/km, kas piemērojama no 2025. gada 
saskaņā ar 12. panta 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle.

Grozījums Nr. 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
160 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada, ja vien Komisija būs 
apstiprinājusi šīs mērķvērtības 
īstenojamību, veicot pārbaudi saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Jānosaka divi ilgtermiņa mērķi — attiecīgi 2020. un 2025. gadam, lai ražotājiem dotu pārejas 
laiku un būtu iespējams pakāpeniski ieviest inovatīvas degvielas taupības tehnoloģijas, lai 
pakāpeniski samazinātu vieglo kravas automobiļu emisijas un radītu ilgtermiņa plānošanas 
drošību. Pirms jauno mērķu galīgas noteikšanas, jāpārbauda to iespējamība.

Grozījums Nr. 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu no 2020. gada nosaka 
Kopienā reģistrētu jaunu vieglo kravas 
automobiļu vidējās CO2  emisijas 125 g 
CO2/km līmenī, ko panāk, uzlabojot 
transportlīdzekļu tehnoloģijas atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Mērķi 125 g CO2/km 2020. gadā ir tehniski un ekonomiski iespējams sasniegt, un tas radītu 
neto degvielas ietaupījumus patērētājiem.
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Grozījums Nr. 67
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
125 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada, ko panāk, uzlabojot 
transportlīdzekļu tehnoloģijas atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz VKA jāsasniedz samazināšanas mērķvērtības, kas būtu tikpat stingras kā 
pasažieru automobiļiem noteiktās mērķvērtības. Mērķvērtība 125 g CO2/km atbilst 
samazinājumam par aptuveni 38 %, tādējādi atbilstot pasažieru automobiļiem noteiktajai 
mērķvērtībai (aptuveni 40 %).

Grozījums Nr. 68
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
parka vidējām emisijām nosaka 
mērķvērtību 160 g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada, ja vien 
mērķvērtības piemērošana tiks 
apstiprināta saskaņā ar 12. panta 
4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā ir VKA nepieciešami garāki izstrādes un ražošanas cikli, daudz lielāks ikgadējais CO2
samazinājums un ar to saistītās izmaksas ir daudz augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, 
135g CO2/km ir pārāk augsts mērķis, ko nav iespējams sasniegt noteiktajā laika periodā.
Turklāt svarīgi, ka šis mērķis jānosaka 2014. gadā, pamatojoties uz padziļinātu ietekmes 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 150 
g CO2/km, kas piemērojama no 2020. gada.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem ir 
augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, kā arī izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, 
ierosinātajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km reāli nav iespējams sasniegt. 150g CO2/km ir 
augsts, tomēr sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 125 
g CO2/km, kas piemērojama no 2020. gada.

Or. en
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Pamatojums

Lai sasniegtu ES 2020. gada mērķus, svarīgi ir uzlabot kravas automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu degvielas efektivitāti, lai uzņēmumiem samazinātu transporta izmaksas.    
Pasākumi degvielas efektivitātes uzlabošanai un CO2 emisiju samazināšanai patiesībā ir vieni 
un tie paši.  Lai gan vieglo automobiļu ražotāji protestēja pret tālejošo degvielas taupības un 
CO2 samazināšanas standartu noteikšanu, to rādītāji jau pārsniedz 2009. gada leģislatīvajos 
aktos plānotos rezultātus.  Ja nozarei noteiks būtisku uzlabojumu mērķus un dos 10 gadus, lai 
tos pildītu, tā noteikti reaģēs pozitīvi un rīkosies radoši.

Grozījums Nr. 71
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 125 
g CO2/km, kas piemērojama no 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

125 g CO2/km mērķis līdz 2020. gadam nozīmē 38 % samazinājumu, salīdzinot ar pašreizējo 
līmeni. Ar šo pieskaņo VKA tiesību aktu vieglajiem automobiļiem noteiktajiem 
samazinājumam, kuru noteica 40 % apmērā attiecībā pret 2006. gada līmeni. Komisijas 
ietekmes novērtējums rāda, ka mērķis ir reāli sasniedzams, pat neiekļaujot elektriskos kravas 
automobiļus.

Grozījums Nr. 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
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reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 125 
g CO2/km, kas piemērojama no 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

125 g CO2/km mērķis līdz 2020. gadam nozīmē 38 % samazinājumu, salīdzinot ar pašreizējo 
līmeni. Tas vairāk atbilst samazinājuma līmenim vieglajiem automobiļiem, attiecībā uz 
kuriem 2020. gada mērķis paredz 40 % samazinājumu. Komisijas ietekmes novērtējums 
liecina par labu tam, ka 125 g CO2/km līmenis ir tehniski iespējams, un tas ir spēcīgs signāls 
ražotājiem modernizēt automobiļu parku.

Grozījums Nr. 73
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 135 
g CO2/km, kas piemērojama no 
2025. gada.

Or. en

Pamatojums

135 g CO2/km ierobežojums ir tālejošs ilgtermiņa mērķis, ko pašreiz ir tehniski grūti sasniegt.
Jāparedz ilgāks laiks, lai ļautu nozarei to sasniegt. Nosakot mērķus, jāņem vērā, ka vieglo 
kravas automobiļu ražošanas cikli ir garāki nekā vieglajiem automobiļiem un ka iespējas 
uzlabot VKA emisiju rādītājus ir daudz mazākas.

Grozījums Nr. 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2025. gada, ja vien Komisija būs 
apstiprinājusi šīs mērķvērtības 
piemērošanu, veicot pārskatīšanu saskaņā 
ar 12. panta 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Jānosaka divi ilgtermiņa mērķi — attiecīgi 2020. un 2025. gadam, lai ražotājiem dotu pārejas 
laiku un būtu iespējams pakāpeniski ieviest inovatīvas degvielas taupības tehnoloģijas, lai 
pakāpeniski samazinātu vieglo kravas automobiļu emisijas un radītu ilgtermiņa plānošanas 
drošību. Pirms jauno mērķu galīgas noteikšanas, jāpārbauda to iespējamība.

Grozījums Nr. 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai tirgū veicinātu transportlīdzekļu 
ar zemu emisiju līmeni pārdošanu, 
dalībvalstis mudina ieviest turpmākus 
papildpasākumus un jo īpaši dažādot 
transportlīdzekļu nodokļus, nodevas un 
maksas atkarībā no emisiju rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Mērķi 125 g CO2/km 2020. gadā ir tehniski un ekonomiski iespējams sasniegt, un tas radītu 
neto degvielas ietaupījumus patērētājiem.
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Grozījums Nr. 76
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un N1 kategorijas
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en

Grozījums Nr. 77
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un N1 kategorijas
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en
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Pamatojums

Skaidri jānorāda darbības joma — regula attiecas uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

1. Šī regula attiecas uz M2, N1 un N2
kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā, kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en

Pamatojums

M2 un N2 transportlīdzekļi, kuri konkurē ar N1 transportlīdzekļiem, bet uz kuriem neattiecas 
citi CO2 emisiju standarti, ir jāiekļauj šo leģislatīvo aktu darbības jomā, lai tādējādi 
izvairītos no papildu regulējuma trūkumiem. Vieglākie N2 un M2 transportlīdzekļi ir 
atvasināti no N1 kategorijas noteiktu pazīmju dēļ, proti, tiem ir vai nu lielāka masa vai arī 
vairāk sēdvietu.

Grozījums Nr. 79
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 1. Šī regula attiecas uz M2, N1 un N2
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mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā, kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en

Pamatojums

Uz M2 un N2 kategorijas transportlīdzekļiem pašreiz neattiecas CO2 emisiju standarti. Pastāv 
risks, ka ražotāji varētu paaugstināt smagāko N1 transportlīdzekļu masu un tiem apstiprināt 
N2 tipu, lai izvairītos no CO2 standatu ievērošanas.

Grozījums Nr. 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

1. Šī regula attiecas uz M2, N1 un N2
kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā, kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en
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Pamatojums

M2 un N2 transportlīdzekļi ir jāiekļauj šīs regulas darbības jomā, lai novērstu regulējuma 
nepilnības un neradītu stimulu mainīt transportlīdzekļu kategoriju vai tirgu, izvairoties no N1 
kategorijas.

Grozījums Nr. 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

1. Šī regula attiecas uz M2, N1 un N2
kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā, kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no citiem regulējuma trūkumiem, M2 un N2 transportlīdzekļi jāiekļauj šo 
leģislatīvo aktu darbības jomā.

Grozījums Nr. 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
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definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, un transportlīdzekļiem, kuru 
tipa apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en

Pamatojums

Izslēdzot smagākus transportlīdzekļus, var tikt ievērojami ietekmēta  emisijas mazināšanas 
mērķa sasniegšana.

Grozījums Nr. 83
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
kravas automobiļa emisijas, kas izmērītas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 
atbilstības sertifikātā norādītas kā CO2
masas emisija (jauktā režīmā);

(f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
kravas automobiļa emisijas, kas izmērītas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 
pabeigtā vai nokomplektētā 
transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā 
norādītas kā CO2 masas emisija (jauktā 
režīmā);

Or. de

Pamatojums

Komisija nedokumentētā veidā jau ir norādījusi, ka regulas priekšlikumā norādītā metode nav 
piemērota īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem automobiļiem. Ja transportlīdzekļus 
pilnveido vairākās komplektācijas kārtās, bāzes transportlīdzekļa ražotājam nav iespēju 
ietekmēt šāda pabeigta transportlīdzekļa CO2 emisijas.
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Grozījums Nr. 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „degvielas patēriņa mērītājs” ir 
iebūvēts ekrāns, kas nepārtraukti rāda tā 
brīža degvielas izlietojumu (l/100 km) un 
kas skaidri jāredz vadītājam braukšanas 
laikā, un ko nevar izslēgt.

Or. en

Pamatojums

Šoferiem ir svarīgi zināt automobiļu patieso degvielas patēriņa daudzumu, kas bieži vien ir 
lielāks par ES pārbaudes ciklā noteikto patēriņu. Degvielas patēriņa mērītājs var palīdzēt 
sniegt šādu informāciju, vienlaikus mudinot šoferus izvēlēties degvielas patēriņa ziņā 
ekonomiskāku braukšanas veidu. Eiropas Komisija pašlaik izstrādā prasības, lai šādas ierīces 
būtu arī vieglajiem automobiļiem. Šīm prasībām būtu jāattiecas arī uz vieglajiem kravas 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 85
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „balstvirsma” ir šķērsbāze, reizināta 
ar automobiļa garenbāzi, kā noteikts 
atbilstības sertifikātā un definēts 
Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.1 un 
2.3. punktā;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi definēt balstvirsmu, kas minēta II pielikuma B daļas 5. punktā.
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Grozījums Nr. 86
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „lietderīgā slodze” ir atšķirība starp 
tehniski pieļaujamo maksimālo pilno 
masu, kā norādīts atbilstības sertifikātā 
un definēts Direktīvas 2007/46/EK 
I pielikuma 2.8 punktā, un 
transportlīdzekļa masu;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi definēt lietderīgo slodzi, kas minēta II pielikuma B daļas 6. punktā. Definīcijai jābūt 
saskaņotai ar Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 87
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikums attiecas uz pabeigtiem transportlīdzekļiem.
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Grozījums Nr. 88
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „balstvirsma” ir šķērsbāze, reizināta 
ar automobiļa garenbāzi, kā noteikts 
atbilstības sertifikātā un definēts 
Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.1 un 
2.3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Definīcija pievienota saskaņošanai ar II pielikuma B daļas 5. un 6. punktu.

Grozījums Nr. 89
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „lietderīgā slodze” ir atšķirība starp 
tehniski pieļaujamo maksimālo pilno 
masu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK 
III pielikumam un transportlīdzekļa 
masu.

Or. en

Pamatojums

Definīcija pievienota saskaņošanai ar II pielikuma B daļas 5. un 6. punktu.

Grozījums Nr. 90
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)



PE442.811v01-00 50/79 AM\817369LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gc) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikums attiecas uz pabeigtiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 91
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „balstvirsma” ir šķērsbāze, reizināta 
ar automobiļa garenbāzi, kā noteikts 
atbilstības sertifikātā un definēts 
Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.1 un 
2.3. punktā;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi definēt balstvirsmu, kas minēta II pielikuma B daļas 5. punktā.

Grozījums Nr. 92
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „lietderīgā slodze” ir atšķirība starp 
tehniski pieļaujamo maksimālo pilno 
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masu, kā norādīts atbilstības sertifikātā 
un definēts Direktīvas 2007/46/EK 
I pielikuma 2.8 punktā, un 
transportlīdzekļa masu;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi definēt lietderīgo slodzi, kas minēta II pielikuma B daļas 6. punktā. Definīcijai jābūt 
saskaņotai ar Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „balstvirsma” ir šķērsbāze, reizināta 
ar automobiļa garenbāzi, kā noteikts 
atbilstības sertifikātā un definēts 
Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.1 un 
2.3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Pabeigti transportlīdzekļi ir ietverti likumdošanas priekšlikumā, un tādēļ tie jādefinē.

Grozījums Nr. 95
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pabeigtiem 
transportlīdzekļiem ražotājam jānorāda 
tikai bāzes transportlīdzekļu īpatnējās 
CO2 emisijas un jāievēro tās saskaņā ar 
1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Komisija nedokumentētā veidā jau ir norādījusi, ka regulas priekšlikumā norādītā metode nav 
piemērota īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem automobiļiem. Ja transportlīdzekļus 
pilnveido vairākās komplektācijas kārtās, bāzes transportlīdzekļa ražotājam nav iespēju 
ietekmēt šāda pabeigta transportlīdzekļa CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 96
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendāra gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas un Padomes priekšlikumos 2007. gadā bija paredzēts, ka regula stāsies spēkā 
2012. gadā. Gaidīt līdz 2014. gadam nav iemesla. Mērķi ir sasniedzami ar patlaban pieejamo 
tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. de

Pamatojums

Tā kā vieglo transportlīdzekļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, jo 
tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 
fāzē.

Grozījums Nr. 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi pabeigtu vieglo kravas 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka to 
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emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

vidējās īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
īpatnējo emisiju mērķi, kas noteikts 
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
10. pantu ražotājam piešķir atkāpi, 
atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru būs pieejami
dati par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju 
novērtēt to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi 
pabeigto transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.

Grozījums Nr. 99
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendāra gadā, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. fr

Pamatojums

2007. gadā Komisija pasludināja pagaidu mērķus — 175 g/km līdz 2012. gadam un 160 g/km
līdz 2015. gadam. Šie ir saprātīgi mērķi, kuri šādā līmenī jāsaglabā, lai jau šodien varētu sākt 
darbu pie inovatīvas rūpniecības politikas, kas ES būs vajadzīga, lai 2020. gadā sasniegtu 
125 g/km mērķi.
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Grozījums Nr. 100
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi pabeigtu vieglo kravas 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka to 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
īpatnējo emisiju mērķi, kas noteikts 
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
10. pantu ražotājam piešķir atkāpi, 
atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 101
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi pabeigtu vieglo kravas 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka to 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
īpatnējo emisiju mērķi, kas noteikts 
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vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
10. pantu ražotājam piešķir atkāpi, 
atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 102
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi pabeigtu vieglo kravas 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka to 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
īpatnējo emisiju mērķi, kas noteikts 
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
10. pantu ražotājam piešķir atkāpi, 
atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru būs pieejami 
dati par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju 
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novērtēt to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi 
pabeigto transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.

Grozījums Nr. 103
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi pabeigtu vieglo kravas 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka to 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
īpatnējo emisiju mērķi, kas noteikts 
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
10. pantu ražotājam piešķir atkāpi, 
atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendāra gadā, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp šo regulu un regulu par automobiļiem un 
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CO2 emisiju, kas stājas spēkā 2015. gadā.

Grozījums Nr. 105
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu katra ražotāja īpatnējās CO2
emisijas, ņem vērā turpmāk norādītās
procentuālās vērtības attiecībā uz katru 
ražotāja jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts attiecīgajā gadā:

svītrots

– 75% 2014. gadā,
– 80 % 2015. gadā,
-100% no 2016. gada.

Or. de

Pamatojums

„Pakāpeniska ieviešana” nozīmēs tikai to, ka regula stāsies spēkā pat vēl vēlāk nekā plānots.
Tādēļ varētu rasties situācija, ka ražotājiem līdz 2016. gadam nebūtu jāveic nekādi pasākumi 
CO2 emisiju samazināšanai.

Grozījums Nr. 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu katra ražotāja īpatnējās CO2
emisijas, ņem vērā turpmāk norādītās 
procentuālās vērtības attiecībā uz katru 
ražotāja jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts attiecīgajā gadā:
– 75 % 2014. gadā,
– 75 % 2015. gadā,
– 100 % no 2016. gada.

Lai saskaņā ar 7. pantu novērtētu katra 
ražotāja darbību 2012. un 2013. gadā, 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem jāizmanto neobligāta vidējā 
CO2 emisiju mērķvērtība 175 g CO2/km.
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Or. en

Pamatojums

Pakāpeniska pieeja maldina iedzīvotājus un neatbilst labas likumdošanas praksei.

Grozījums Nr. 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji veic nepieciešamos pasākumus, 
lai pakāpeniski samazinātu Savienībā 
reģistrētu vieglo kravas automobiļu 
vidējās CO2 emisijas, lai 2025. gadā 
sasniegtu 135 g CO2/km mērķi, 
nepārtrauktas inovācijas veicināšanas 
nolūkā ievērojot šādus nesaistošus 
mērķus:
- 165 g CO2/km 2019. gadā,
- 145 g CO2/km 2023. gadā.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ražotāji nepārtraukti ievieš inovatīvas degvielas taupības tehnoloģijas, 
ieteikuma formā viņiem jānosaka aptuveni mērķi.

Grozījums Nr. 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 65% 2015. gadā,
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru būs pieejami 
dati par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju 
novērtēt to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi 
pabeigto transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.

Grozījums Nr. 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75% 2014. gadā, svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 110
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75% 2014. gadā, svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75% 2014. gadā, – 65% 2015. gadā,
– 75% 2016. gadā,

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru ir pieejami dati 
par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju novērtēt 
to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi pabeigto 
transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.

Grozījums Nr. 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75% 2014. gadā, – 75% 2015. gadā,

Or. de

Pamatojums

Tā kā vieglo transportlīdzekļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, jo 
tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 
fāzē.

Grozījums Nr. 113
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75 % 2014. gadā, – 65 % 2014. gadā,

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem ir nepieciešams īstenošanas periods, kas līdzinās 
vieglajiem automobiļiem noteiktajam 3 gadu periodam. VKA izstrādes fāze ilgst aptuveni 7 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5 gadus. LKA ražošanas cikls ilgst vairāk nekā 10 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5-7 gadus.

Grozījums Nr. 114
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75 % 2014. gadā, – 65 % in 2015,

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75 % 2014. gadā, – 75 % 2016. gadā,

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru ir pieejami dati 
par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju novērtēt 
to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi pabeigto 
transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.

Grozījums Nr. 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75 % 2014. gadā, – 75 % 2013. gadā,

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp šo regulu un regulu par automobiļiem un 
CO2 emisiju, kas stājas spēkā 2015. gadā.

Grozījums Nr. 117
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75 % 2014. gadā, – 65 % 2015. gadā,

Or. en



PE442.811v01-00 64/79 AM\817369LV.doc

LV

Grozījums Nr. 118
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75 % 2014. gadā, – 75 % 2015. gadā,

Or. en

Pamatojums

VKA izstrādes un ražošanas laiks ir daudz ilgāks nekā vieglajiem pasažieru automobiļiem, un 
tiem ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi.

Grozījums Nr. 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80% 2015. gadā, svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 120
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80% 2015. gadā, svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 80 % 2016. gadā,

Or. de

Pamatojums

Tā kā vieglo transportlīdzekļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, jo 
tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 
fāzē.

Grozījums Nr. 122
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 75 % 2015. gadā,

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem ir nepieciešams īstenošanas periods, kas līdzinās 
vieglajiem automobiļiem noteiktajam 3 gadu periodam. VKA izstrādes fāze ilgst aptuveni 7 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5 gadus. LKA ražošanas cikls ilgst vairāk nekā 10 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5-7 gadus.

Grozījums Nr. 123
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 75 % 2016. gadā,

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 80 % 2017. gadā,

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru ir pieejami dati 
par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju novērtēt 
to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi pabeigto 
transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.
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Grozījums Nr. 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 80 % 2014. gadā,

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp šo regulu un regulu par automobiļiem un 
CO2 emisiju, kas stājas spēkā 2015. gadā.

Grozījums Nr. 126
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 75 % 2016. gadā,

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 80 % 2017. gadā,

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
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transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru ir pieejami dati 
par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju novērtēt 
to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi pabeigto 
transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.

Grozījums Nr. 128
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2015. gadā, – 80 % 2016. gadā,

Or. en

Pamatojums

VKA izstrādes un ražošanas laiks ir daudz ilgāks nekā vieglajiem pasažieru automobiļiem, un 
tiem ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi.

Grozījums Nr. 129
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 80 % 2017. gadā,

Or. en

Grozījums Nr. 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100 % no 2016. gada. svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100 % no 2016. gada. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru ir pieejami dati 
par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju novērtēt 
to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi pabeigto 
transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.
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Grozījums Nr. 133
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izstrādes un ražošanas cikli VKA ir daudz ilgāki nekā vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi. Direktīva 2007/46/EK par 
tipa apstiprinājumu no 2013. gada maija attieksies tikai uz visa veida pabeigtiem 
transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, par kuru ir pieejami dati 
par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu. Ražotāji šos datus, kas dos iespēju novērtēt 
to ietekmi uz emisiju vidējiem rādītājiem, saņems 2015. gada otrajā pusē. Tādējādi pabeigto 
transportlīdzekļu emisijas sāks ņemt vērā ne ātrāk kā pirms 2016. gada.
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Grozījums Nr. 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2015. gada.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp šo regulu un regulu par automobiļiem un 
CO2 emisiju, kas stājas spēkā 2015. gadā.

Grozījums Nr. 136
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

Or. en

Pamatojums

VKA izstrādes un ražošanas laiks ir daudz ilgāks nekā vieglajiem pasažieru automobiļiem, un 
tiem ir vajadzīgi ilgāki termiņi un ieviešanas periodi.

Grozījums Nr. 137
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 80 % no 2016. gada.

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem ir nepieciešams īstenošanas periods, kas līdzinās 
vieglajiem automobiļiem noteiktajam 3 gadu periodam. VKA izstrādes fāze ilgst aptuveni 7 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5 gadus. LKA ražošanas cikls ilgst vairāk nekā 10 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5-7 gadus.

Grozījums Nr. 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-100% no 2016. gada. -100% no 2017. gada.

Or. de

Pamatojums

Tā kā vieglo transportlīdzekļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, jo 
tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 
fāzē.

Grozījums Nr. 139
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 80 % 2017. gadā,

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
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vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 140
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3.a ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2017. gada.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem ir nepieciešams īstenošanas periods, kas līdzinās 
vieglajiem automobiļiem noteiktajam 3 gadu periodam. VKA izstrades fāze ilgst aptuveni 7 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5 gadus. LKA ražošanas cikls ilgst vairāk nekā 10 
gadus, turpretī vieglajiem automobiļiem — 5-7 gadus.

Grozījums Nr. 141
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3.a ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
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vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 142
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 143
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
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īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

Pieejamo datu trūkuma un datu kļūdu riska dēļ pabeigtu transportlīdzekļu iekļaušanai tiesību
aktos nevajadzētu notikt pirms 2016. gada.

Grozījums Nr. 144
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Superkredīti svītrots
Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā:
2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
1 vieglo kravas automobili no 2016. gada.

Or. de

Pamatojums

„Superkredītiem” ir negatīva ietekme. Kopumā tie palielina CO2 emisiju līmeni, jo ražotājs 
uz automobiļu ar zemu emisiju rēķina ražo ārkārtīgi augstas jaudas automobiļus.

Grozījums Nr. 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces

Ātruma ierobežošanas ierīces tiek 
ieviestas līdz 2015. gadam, lai līdz 
110 km/h ierobežotu jaunu M2, N1 un N2 
kategorijas transportlīdzekļu maksimālo 
ātrumu, kā to paredz 2. punkts.

Or. en

Pamatojums

Kravas automobiļu un vieglo kravas automobiļu degvielas patēriņa efektivitāte pasliktinājās 
2001.–2007. gadā, radot paaugstinātas uzņēmējdarbības izmaksas.  Lai sasniegtu ES 
2020.gad mērķus, kas saistīti ar uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu, nepieciešams 
samazināt nelietderīgās transporta izmaksas.  Uzņēmumu transportlīdzekļos iebūvētiem 
dzinējiem jāatbilst savam uzdevumam — tie nedrīkst būt paredzēti liela ātruma sasniegšanai 
uz maģistrālēm.  Nosakot maksimālo braukšanas ātrumu 110 km/h, ražotāji varētu ievērot 
emisiju samazināšanas mērķus, radot daudz mazākas izmaksas.

Grozījums Nr. 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu ikviens 
vieglo kravas automobiļu ražotājs 
nodrošina ražoto vieglo kravas 
automobiļu aprīkošanu ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm, kurām ir iestatīts 
maksimālais ātrums 100 km/h.

Or. en

Pamatojums

Intelektiskām ātruma ierobežošanas ierīcēm būs gan tieša, gan netieša ietekme uz degvielas 
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patēriņu. Tiešā ietekme — braucot lēnāk, ir nepieciešams mazāk degvielas. Netiešā ietekme —
ierobežojot maksimālo braukšanas ātrumu, var precīzi optimizēt dzinējus konkrētam 
ātrumam, un tas var palīdzēt vēl vairāk samazināt emisijas. CO2 emisijas ievērojami pieaug 
transporta dinamikas apstākļos (stop and go) un tad, ja ātrums pārsniedz 120 km/h. 
Maksimālais CO2 samazinājums, ko var panākt ar intelektisko ātruma ierobežošanas ierīci 
saskaņā ar novērtējumu ir aptuveni 15 %.

Grozījums Nr. 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Īpatnējās emisijas daudzuma mērķis 

alternatīvās degvielas dzinēja 
transportlīdzekļiem

Lai noteiktu, vai ražotāji ievēro 4. pantā 
minētos īpatnējo emisiju mērķus, īpatnējo 
CO2 emisiju daudzums katram 
transportlīdzeklim, kas izstrādāts, lai 
varētu darboties ar maisījumu, kurā ir 
benzīns ar 85 % etanola („E85”), kas 
atbilst attiecīgo Savienības leģislatīvo aktu 
vai Eiropas tehniskajiem standartiem, līdz 
2015. gada 31. decembrim ir jāsamazina 
par 5 %, jo biodegvielas izmantošanas dēļ 
tam ir lielākas tehnoloģiskās un emisiju 
samazināšanas spējas. Šo samazinājumu 
piemēro vienīgi gadījumos, ja vismaz 
30 % no degvielas uzpildes stacijām tajā 
dalībvalstī, kurā attiecīgais 
transportlīdzeklis ir reģistrēts, piedāvā 
alternatīvu degvielu, kas atbilst 
attiecīgajos Savienības leģislatīvajos aktos 
noteiktajiem biodegvielu ilgtspējības 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Biodegvielas infrastruktūras attīstība var nodrošināt ievērojamu automobiļu parka CO2
emisiju samazinājumu visā degvielas aprites ciklā no ieguves līdz patēriņam. Regulējumam 
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attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem, ko darbina ar alternatīvo degvielu, jābūt tādam 
pašam kā Regulā (EK) Nr. 443/2009 par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 148
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces

No 2014. gada 1. janvāra vieglo kravas 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka visi 
vieglie kravas automobiļi saskaņā ar 
2. pantu tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīci, kas paredz 
maksimālo pieļaujamo braukšanas 
ātrumu 100 km/h.

Or. de

Pamatojums

Ātruma ierobežošanas ierīces jau ir ieviestas visu citu kategoriju kravas automobiļiem.
Aprīkošana ar šādām ierīcēm nerada ne tehniskas problēmas, ne būtiskas papildu izmaksas.
Ar šo grozījumu dod stimulu ražotājiem ražot mazākus un efektīvākus dzinējus, kas rada 
mazāk CO2 emisiju.

Grozījums Nr. 149
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
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kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm. Maksimālo 
pieļaujamo braukšanas ātrumu, ko 
pieļauj šādas ierīces, nosaka dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


