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Grozījums Nr. 150
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants
Superkredīti

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz 50 g CO2/km, skaita kā:

svītrots

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
1 vieglo kravas automobili no 2016. gada.

Or. en

Pamatojums

Superkredīti automašīnām ar ārkārtīgi zemu emisijas līmeni ievērojami pazemina CO2
emisijas ietaupījumu, ko nodrošina tiesību akti. Tas notiek tādēļ, ka ražotāji, iespējams, 
mazinātu savus centienus attiecībā uz tradicionāliem transportlīdzekļiem. Tomēr šie 
tradicionālie transportlīdzekļi tiks lietoti vēl daudzus gadus, un radītais klimata kaitējums 
krietni vien aizēnos centienus veicināt zema emisijas līmeņa transportlīdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants
Superkredīti

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas 

svītrots
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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. en

Grozījums Nr. 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā:

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50% no indikatīvo īpatnējo CO2 emisiju 
vērtības saskaņā ar I pielikumu, skaita kā:

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu emisiju mazinošas tehnikas iebūvēšanu vieglajos kravas automobiļos, ir 
jānosaka noteikti stimuli. Turklāt būtu jāpieskaņo atvieglojumu aprēķina faktors un ilgums, 
ko izmanto vieglajiem kravas automobiļiem, kuru īpatnējās CO2 emisijas daudzums ir uz pusi 
mazāks nekā līdzīgiem vieglajiem kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 153
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
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50 g CO2/km, skaita kā: 50 % no transportlīdzeklim atbilstošā 
mērķa saskaņā ar I pielikumu, skaita kā:

Or. en

Pamatojums

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Grozījums Nr. 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā:

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 % no transportlīdzeklim atbilstošā 
mērķa saskaņā ar I pielikumu, skaita kā:

Or. en

Grozījums Nr. 155
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kura īpatnējās emisijas vairāk nekā par 
15% pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi, 
ko nosaka saskaņā ar I pielikumu, skaita 
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kā:
- 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
- 2 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
- 2,5 vieglos kravas automobiļus no 
2016. gada,

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu jauninājumus un mazinātu izmaksas uzņēmējiem, tiesību aktiem būtu jāveicina 
degvielas patēriņa ziņā efektīvāku un zema CO2 emisijas līmeņa kravas automobiļu un vieglo 
kravas automobiļu izgatavošana.  Ar tiesību aktiem būtu arī jārada šķēršļi tādu 
transportlīdzekļu ražošanai, kuri ir neekonomiski un rada pārāk lielu CO2 emisijas 
daudzumu.

Grozījums Nr. 156
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo 
pieļaujamo braukšanas ātrumu 100 km/h.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskie pētījumi liecina, ka ātruma ierobežojums 100 km/h VKA CO2 emisijas samazinātu 
līdz pat par 8 %. Ātruma ierobežojums samazinātu arī trokšņa līmeni, vienlaikus vairojot visu 
satiksmes dalībnieku drošību. 
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Grozījums Nr. 157
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ātruma ierobežojumi

Lai ierobežotu jaunu transportlīdzekļu 
maksimālo ātrumu, kā to paredz 2. pants, 
līdz 2015. gadam ievieš ātruma 
ierobežojumus, šādi samazinot pieaugošo 
transportēšanas jaudu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 159
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

– 2 vieglos kravas automobiļus no 
2015. gada līdz 2025. gadam,

Or. en



PE442.834v01-00 8/90 AM\817674LV.doc

LV

Pamatojums

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Grozījums Nr. 160
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

Or. en

Pamatojums

Superkredīti var būt stimuls, lai ražotu zema emisijas līmeņa vieglos kravas automobiļus.
Investīciju izmaksas ir lielākas, un tādēļ ir jāpaildzina superkredītiem paredzētais laiks.

Grozījums Nr. 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

– 2 vieglos kravas automobiļus 2015. gadā,

Or. de
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Pamatojums

Lai veicinātu emisiju mazinošas tehnikas iebūvēšanu vieglajos kravas automobiļos, ir 
jānosaka noteikti stimuli. Turklāt būtu jāpieskaņo atvieglojumu aprēķina faktors un ilgums, 
ko izmanto vieglajiem kravas automobiļiem, kuru īpatnējās CO2 emisijas daudzums ir uz pusi 
mazāks nekā līdzīgiem vieglajiem kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 162
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Grozījums Nr. 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

– 2 vieglos kravas automobiļus no 
2015. gada līdz 2025. gadam,

Or. en
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Pamatojums

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Grozījums Nr. 164
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

Or. en

Pamatojums

Superkredīti var būt stimuls, lai ražotu zema emisijas līmeņa vieglos kravas automobiļus.
Investīciju izmaksas ir lielākas, un tādēļ ir jāpaildzina superkredītiem paredzētais laiks.

Grozījums Nr. 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

– 2 vieglos kravas automobiļus 2016. gadā,

Or. de



AM\817674LV.doc 11/90 PE442.834v01-00

LV

Pamatojums

Lai veicinātu emisiju mazinošas tehnikas iebūvēšanu vieglajos kravas automobiļos, ir 
jānosaka noteikti stimuli. Turklāt būtu jāpieskaņo atvieglojumu aprēķina faktors un ilgums, 
ko izmanto vieglajiem kravas automobiļiem, kuru īpatnējās CO2 emisijas daudzums ir uz pusi 
mazāks nekā līdzīgiem vieglajiem kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 166
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Grozījums Nr. 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

– 2 vieglos kravas automobiļus
2017. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus 
2018. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus 
2019. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus 
2020. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus 
2021. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus 
2022. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus 
2023. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus 
2024. gadā,
– 1 vieglo kravas automobili no 
2025. gada.

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu emisiju mazinošas tehnikas iebūvēšanu vieglajos kravas automobiļos, ir 
jānosaka noteikti stimuli. Turklāt būtu jāpieskaņo atvieglojumu aprēķina faktors un ilgums, 
ko izmanto vieglajiem kravas automobiļiem, kuru īpatnējās CO2 emisijas daudzums ir uz pusi 
mazāks nekā līdzīgiem vieglajiem kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 169
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

– 2,5 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

Or. en

Pamatojums

Superkredīti var būt stimuls, lai ražotu zema emisijas līmeņa vieglos kravas automobiļus.
Investīciju izmaksas ir lielākas, un tādēļ ir jāpaildzina superkredītiem paredzētais laiks.

Grozījums Nr. 170
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2017. gadā,

Or. en

Pamatojums

Superkredīti var būt stimuls, lai ražotu zema emisijas līmeņa vieglos kravas automobiļus.
Investīciju izmaksas ir lielākas, un tādēļ ir jāpaildzina superkredītiem paredzētais laiks.

Grozījums Nr. 171
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1 vieglo kravas automobili no 
2018. gada.

Or. en
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Pamatojums

Superkredīti var būt stimuls, lai ražotu zema emisijas līmeņa vieglos kravas automobiļus.
Investīciju izmaksas ir lielākas, un tādēļ ir jāpaildzina superkredītiem paredzētais laiks.

Grozījums Nr. 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Informācija

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka klientiem ir 
pieejama informācija par ražotāju 
automobiļu vidējo īpatnējo CO2 emisiju 
un degvielas patēriņu.

Or. de

Pamatojums

Klientiem, kas galvenokārt ir uzņēmēji, būtisks faktors, pērkot automobili, ir tā degvielas 
patēriņš. Tādēļ šai informācijai jābūt klientiem pieejamai.

Grozījums Nr. 173
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
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dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

Or. en

Pamatojums

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Grozījums Nr. 174
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

Or. de
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Grozījums Nr. 175
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK XIX pielikumu izpildes datums N1 kategorijas jauniem 
pabeigtiem transportlīdzekļiem ir 2013. gada 23. aprīlis. Tādēļ šo noteikumu nepiemēro, 
sākot ar 2012. gadu. Precīza CO2  emisijas novērošanas sistēma būs gatava, sākot ar 
2014. gadu, ņemot vērā to, ka šādas sistēmas ir jāuzlabo un ir jāpārskata emisijas daudzuma 
noteikšanas procedūras.

Grozījums Nr. 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
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pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

Or. en

Pamatojums

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Grozījums Nr. 177
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot no 2013. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

2. Sākot no 2015. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumiem 7. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 178
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot no 2013. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

2. Sākot no 2014. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Or. en

Pamatojums

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Grozījums Nr. 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot no 2013. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

2. Sākot no 2014. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.
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Or. en

Pamatojums

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Grozījums Nr. 180
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot no 2013. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

2. Sākot no 2011. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Or. de

Grozījums Nr. 181
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2014. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
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provizoriski aprēķina: provizoriski aprēķina:

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. Pieredze ar vieglajiem 
automobiļiem rāda, ka rodas grūtības ar uzraudzību. Nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu 
uzticamu uzraudzības sistēmu, jo īpaši tādēļ, ka šodien nav pieejami pilnīgi N1 dati 27 
dalībvalstu līmenī, proti, izejas pozīcija ir daudz sarežģītāka nekā attiecībā uz vieglajiem 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 182
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2015. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumiem 7. panta 1. un 2. punktā.

Grozījums Nr. 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
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paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2014. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. Pieredze ar vieglajiem 
automobiļiem rāda, ka rodas grūtības ar uzraudzību. Nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu 
uzticamu uzraudzības sistēmu, jo īpaši tādēļ, ka šodien nav pieejami pilnīgi N1 dati 27 
dalībvalstu līmenī, proti, izejas pozīcija ir daudz sarežģītāka nekā attiecībā uz vieglajiem 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 184
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 2013.
gada 30. jūnijam un katru nākamo gadu 
Komisija katram ražotājam provizoriski 
aprēķina:

Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2011. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

Or. de

Grozījums Nr. 185
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecībā uz 2012. un 2013. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 

7. Attiecībā uz 2010. un 2011. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 



PE442.834v01-00 22/90 AM\817674LV.doc

LV

veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

Or. de

Grozījums Nr. 186
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecībā uz 2012. un 2013. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

7. Attiecībā uz 2014. un 2015. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumiem 7. panta 1. un 2. punktā.

Grozījums Nr. 187
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecībā uz 2012. un 2013. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

7. Attiecībā uz 2013. un 2014. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecībā uz 2012. un 2013. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

7. Attiecībā uz 2013. un 2014. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā.

Grozījums Nr. 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
7. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Turklāt dalībvalstis apkopo un paziņo 
datus saskaņā ar šo pantu par to M2 un 
N2 kategorijas transportlīdzekļu 
reģistrācijām, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

10. Turklāt dalībvalstis apkopo un paziņo 
datus saskaņā ar šo pantu par to M2 un 
N2 kategorijas transportlīdzekļu 
reģistrācijām, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Izslēdzot smagākus transportlīdzekļus, var tikt ievērojami ietekmēta CO2 emisijas 
mazināšanas mērķa sasniegšana.

Grozījums Nr. 190
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
7. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a No 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 
attiecina arī uz pabeigtiem 
transportlīdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no izvēlētā risinājuma pamatdirektīva par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu un 
pašreizējā uzraudzības sistēma, iespējams, nesniedz praktiski realizējamu risinājumu 
attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem, kā ierosināts Komisijas priekšlikumā. Visa 
transporta līdzekļa tipa apstiprinājums (Direktīva 2007/46/EK) visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem tiks piemērots, sākot ar 2013. gada maiju. Tādējādi no 2014. gada 
1. janvāra uzraudzību piemēros arī pabeigtiem transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais 
pilnais kalendāra gads, kad saskaņā ar jauno pieejamo procedūru tiks uzraudzīta un 
apkopota informācija par pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisiju un masu.

Grozījums Nr. 191
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
7. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a No 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 
attiecina arī uz pabeigtiem 
transportlīdzekļiem.

Or. en
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Pamatojums

Atkarībā no izvēlētā risinājuma pamatdirektīva par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu un 
pašreizējā uzraudzības sistēma, iespējams, nesniedz praktiski realizējamu risinājumu 
attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem, kā ierosināts Komisijas priekšlikumā. Visa 
transporta līdzekļa tipa apstiprinājums (Direktīva 2007/46/EK) visu veidu pabeigtiem 
transportlīdzekļiem tiks piemērots, sākot ar 2013. gada maiju. Tādējādi no 2014. gada 
1. janvāra uzraudzību piemēros arī pabeigtiem transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais 
pilnais kalendāra gads, kad saskaņā ar jauno pieejamo procedūru tiks uzraudzīta un 
apkopota informācija par pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisiju un masu.

Grozījums Nr. 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a No 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 
attiecina arī uz pabeigtiem 
transportlīdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

No 2013. gada maija visu veidu pabeigtiem transportlīdzekļiem tiks piemērots visa transporta 
līdzekļa tipa apstiprinājums (2007/46/EK). Tādējādi no 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 
piemēros arī pabeigtiem transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, 
kad saskaņā ar jauno pieejamo procedūru tiks uzraudzīta un apkopota informācija par 
pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisiju un masu.

Grozījums Nr. 193
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 

1. Attiecībā uz laikposmu no 2015. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
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vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

Maksa par pārsniegto emisijas daudzumu 
ir līdzīga maksai, ko saskaņā ar Eiropas 
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ETS) maksā citās nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu 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 pārsniegto emisijas daudzumu ir 
EUR 480 par tonnu 2015. gadā, bet citām nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, tā ir EUR 15 par tonnu, papildu ETS naudas sods — EUR 100 par 
tonnu (neatbilstības gadījumā) un videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena 
— EUR 30–40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 194
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

1. Attiecībā uz laikposmu no 2015. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

Maksa par pārsniegto emisijas daudzumu 
ir līdzīga maksai, ko saskaņā ar Eiropas 
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ETS) maksā citās nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 



AM\817674LV.doc 27/90 PE442.834v01-00

LV

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. 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ab dem 1. Attiecībā uz laikposmu no 
2014. gada 1. janvāra un katru nākamo 
kalendāra gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām attiecīgi ražotājam 
vai grupas vadītājam, ja ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi.

1. Attiecībā uz laikposmu no 2015. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 196
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 

1. Attiecībā uz laikposmu no 2012. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
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emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

Or. de

Grozījums Nr. 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

1. Attiecībā uz laikposmu no 2013. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

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. 198
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 
minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 
formulas:

svītrots

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam:
(i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:
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((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
(ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 2 g CO2/km, bet ne vairāk kā 3 g 
CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
(iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk 
nekā 1 g CO2/km:
pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;
(b) No 2019. gada:
(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.
Šajā pantā:
„pārsniegtās emisijas” ir gramos uz 
kilometru (pozitīvs skaitlis) izteikta un līdz 
trim zīmēm aiz komata noapaļota CO2 
vērtība, par kuru ražotājs pārsniedzis 
īpatnējo emisiju mērķi kalendāra gadā vai 
kalendāra gada daļā, uz kuru attiecas 
4. pantā noteiktās saistības, ņemot vērā 
CO2 emisiju samazinājumu saistībā ar 
inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 
apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam; un
„jaunu vieglo kravas automobiļu skaits” 
ir ražotāja izgatavotu un minētajā periodā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
skaits atbilstīgi pakāpeniskas ieviešanas 
kritērijam, kas noteikts 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
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salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju. Pašreizējā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu ir 
EUR 480 par tonnu 2015. gadā, bet citām nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, tā ir EUR 15 par tonnu, papildu ETS naudas sods — EUR 100 par 
tonnu (neatbilstības gadījumā) un videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena 
— EUR 30–40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 199
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 
minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 
formulas:

svītrots

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam:
(i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
(ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 2 g CO2/km, bet ne vairāk kā 3 g 
CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
(iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk 
nekā 1 g CO2/km:
pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;
(b) No 2019. gada:
(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
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vieglo kravas automobiļu skaits.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu 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. 200
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) no 2014. gada

(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.

Or. en

Pamatojums

Maksā par pārsniegto emisijas daudzumu jāatspoguļo ar prasību ievērošanu saistītās 
maznozīmīgās izmaksas.

Grozījums Nr. 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) no 2015. gada līdz 2018. gadam:
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Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 202
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) no 2012. gada  līdz 2018. gadam:

Or. de

Grozījums Nr. 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) no 2014. gada:

Or. en

Pamatojums

Maksā par pārsniegtajām emisijām jāatspoguļo ieguldījumu marginālās izmaksas katram 
pārsniegtajam gramam, lai nodrošinātu nevis sodanaudas iekasēšanu, bet gan prasību 
ievērošanu. AK veiktais pētījums rāda, ka maksas modulētā struktūra liecina par to, ka mērķis 
tiks sasniegts tikai pēc 2016. gada, iespējams, — tikai pēc 2020. gada.
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Grozījums Nr. 204
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:

svītrots

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. de

Grozījums Nr. 205
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:

svītrots

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. en

Grozījums Nr. 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

(i) (pārsniegtās emisijas × EUR 120) × 
jauno vieglo kravas automobiļu skaits.
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Or. en

Grozījums Nr. 207
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 209
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 95 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. de
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Pamatojums

VKA maksa par pārniegtu CO2 emisijas daudzumu jāievieš atbilstoši līdzīgai maksai, ko 
nosaka par vieglajiem automobiļiem. Lielāks naudas sods būtu pieļaujams tikai tad, ja 
transportlīdzekļu CO2 emisija savādāk iedarbotos uz vidi.

Grozījums Nr. 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 95 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. de

Pamatojums

Sodiem, kurus uzliek ražotājiem, kas neievēro prasību samazināt CO2 emisiju vieglajiem 
kravas transportlīdzekļiem, ir jābūt līdzīgiem tiem, kurus paredz tiesību akti attiecībā uz 
vieglajiem automobiļiem. Komisijas priekšlikumā nav pamatots, kāpēc N1 transportlīdzekļiem 
būtu jānosaka lielāki sodi.

Grozījums Nr. 211
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:

svītrots

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. de
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Pamatojums

Naudas soda mērķis ir novērst robežvērtību pārsniegšanu. Dažos pētījumos Komisijas darba 
pamatā ir pieņēmums, ka tikai naudas sods — EUR 120 par gramu — ir pietiekami augsts, lai 
nodrošinātu, ka ražotāji veiks ieguldījumus. Ja par pirmajiem trim gramiem naudas soda 
summa būtu samazināta, ražotāji drīzāk maksātu naudas sodu, nevis veiktu CO2
samazināšanai vajadzīgos ieguldījumus.

Grozījums Nr. 212
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 2 g CO2/km, bet ne vairāk kā 3 g 
CO2/km:

svītrots

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. en

Grozījums Nr. 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 95 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. en

Pamatojums

Komisijas paredzēto sodu daudzveidība līdz 2019. gadam radīs daudzus neievērošanas 
gadījumus. Ar šo grozījumu cenšas nedaudz palielināt naudas soda mainīgos lielumus, lai 
sekmētu likuma ievērošanu, vienlaikus piedāvājot noteiktu elastību ražotājiem, lai gūtu 
pieredzi darbā ar sistēmu.

Grozījums Nr. 215
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:

svītrots

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. de

Pamatojums

Naudas soda mērķis ir novērst robežvērtību pārsniegšanu. Dažos pētījumos Komisijas darba 
pamatā ir pieņēmums, ka tikai naudas sods — EUR 120 par gramu — ir pietiekami augsts, lai 
nodrošinātu, ka ražotāji veiks ieguldījumus. Ja par pirmajiem trim gramiem naudas soda 
summa būtu samazināta, ražotāji drīzāk maksātu naudas sodu, nevis veiktu CO2
samazināšanai vajadzīgos ieguldījumus.
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Grozījums Nr. 216
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:

svītrots

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. en

Grozījums Nr. 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:

svītrots

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. en

Grozījums Nr. 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 60 + EUR 5) × jauno vieglo 
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kravas automobiļu skaits, kravas automobiļu skaits,

Or. en

Pamatojums

Komisijas paredzēto sodu daudzveidība līdz 2019. gadam radīs daudzus neievērošanas 
gadījumus. Ar šo grozījumu cenšas nedaudz palielināt naudas soda mainīgos lielumus, lai 
sekmētu likuma ievērošanu, vienlaikus piedāvājot noteiktu elastību ražotājiem, lai gūtu 
pieredzi darbā ar sistēmu.

Grozījums Nr. 219
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:

svītrots

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. de

Pamatojums

Naudas soda mērķis ir novērst robežvērtību pārsniegšanu. Dažos pētījumos Komisijas darba 
pamatā ir pieņēmums, ka tikai naudas sods — EUR 120 par gramu — ir pietiekami augsts, lai 
nodrošinātu, ka ražotāji veiks ieguldījumus. Ja par pirmajiem trim gramiem naudas soda 
summa būtu samazināta, ražotāji drīzāk maksātu naudas sodu, nevis veiktu CO2
samazināšanai vajadzīgos ieguldījumus.

Grozījums Nr. 220
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:

svītrots
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pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:

svītrots

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:

svītrots

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) (pārsniegtās emisijas × EUR 120) × 
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jauno vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. de

Pamatojums

Naudas soda mērķis ir novērst robežvērtību pārsniegšanu. Dažos pētījumos Komisijas darba 
pamatā ir pieņēmums, ka tikai naudas sods — EUR 120 par gramu — ir pietiekami augsts, lai 
nodrošinātu, ka ražotāji veiks ieguldījumus.

Grozījums Nr. 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv daļa – 1. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

pārsniegtās emisijas × EUR 15 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. en

Pamatojums

Komisijas paredzēto sodu daudzveidība līdz 2019. gadam radīs daudzus neievērošanas 
gadījumus. Ar šo grozījumu cenšas nedaudz palielināt naudas soda mainīgos lielumus, lai 
sekmētu likuma ievērošanu, vienlaikus piedāvājot noteiktu elastību ražotājiem, lai gūtu 
pieredzi darbā ar sistēmu.

Grozījums Nr. 225
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no 2019. gada: svītrots
(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.

(pārsniegtās emisijas × EUR 95) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.

Or. de

Pamatojums

VKA maksa par pārniegtu CO2 emisijas daudzumu jāievieš atbilstoši līdzīgai maksai, ko 
nosaka par vieglajiem automobiļiem. Lielāks naudas sods būtu pieļaujams tikai tad, ja 
transportlīdzekļu CO2 emisija savādāk iedarbotos uz vidi.

Grozījums Nr. 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.

(pārsniegtās emisijas × EUR 95) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.

Or. de

Pamatojums

Sodiem, kurus uzliek ražotājiem, kas neievēro prasību samazināt CO2 emisiju vieglajiem 
kravas transportlīdzekļiem, ir jābūt līdzīgiem tiem, kurus paredz tiesību akti attiecībā uz 
vieglajiem automobiļiem. Komisijas priekšlikumā nav pamatots, kāpēc N1 transportlīdzekļiem 
būtu jānosaka lielāki sodi.
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Grozījums Nr. 228
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā: svītrots
„pārsniegtās emisijas” ir gramos uz 
kilometru (pozitīvs skaitlis) izteikta un līdz 
trim zīmēm aiz komata noapaļota CO2 
vērtība, par kuru ražotājs pārsniedzis 
īpatnējo emisiju mērķi kalendāra gadā vai 
kalendāra gada daļā, uz kuru attiecas 
4. pantā noteiktās saistības, ņemot vērā 
CO2 emisiju samazinājumu saistībā ar 
inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 
apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam; un
„jaunu vieglo kravas automobiļu skaits” 
ir ražotāja izgatavotu un minētajā periodā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
skaits atbilstīgi pakāpeniskas ieviešanas 
kritērijam, kas noteikts 4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
13. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu 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 pārsniegto emisijas daudzumu ir 
EUR 480 par tonnu 2015. gadā, bet citām nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, tā ir EUR 15 par tonnu, papildu ETS naudas sods — EUR 100 par 
tonnu (neatbilstības gadījumā) un videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena 
— EUR 30–40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 230
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 231
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
13. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu 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 



AM\817674LV.doc 45/90 PE442.834v01-00

LV

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. 232
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegto emisijas daudzumu 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 pārsniegto emisijas daudzumu ir 
EUR 480 par tonnu 2015. gadā, bet citām nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, tā ir EUR 15 par tonnu, papildu ETS naudas sods — EUR 100 par 
tonnu (neatbilstības gadījumā) un videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena 
— EUR 30–40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 233
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Informācija šoferim automobiļa iekšienē

No 2012. gada 1. janvāra ražotāji, kas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 
vēlas saņemt tipa apstiprinājumu N1 
transportlīdzekļiem, kā noteikts Direktīvā 
2007/46/EK, katru automobili aprīko ar 
degvielas patēriņa mērītāju.

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. 235
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2013. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

1. Līdz 2015. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumiem 7. panta 1. un 2. punktā.
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Grozījums Nr. 236
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2013. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

1. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Publicēšana ir jāuzsāk vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai 
novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu.

Grozījums Nr. 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2013. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

1. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

Or. en

Grozījums Nr. 238
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2014. gada 31. oktobra sarakstā, ko 2. No 2015. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
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publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendāra gadam.

publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendāra gadam.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumiem 7. panta 1. un 2. punktā.

Grozījums Nr. 239
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2014. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendāra gadam.

2. No 2016. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendāra gadam.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Publicēšana ir jāuzsāk vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai 
novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu.

Grozījums Nr. 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ab 31. No 2014. gada 31. oktobra 
sarakstā, ko publicē saskaņā ar 1. punktu, 
norāda arī to, vai ražotājs izpildījis 4. panta 
prasības iepriekšējam kalendāra gadam.

2. No 2015. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendāra gadam.
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Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt līdz 
7 g CO2 /km.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārbaudes cikls ir jāpārskata, lai tajā ņemtu vērā jaunāko ekoinovāciju un labāk atspoguļotu 
reālos braukšanas apstākļus.

Grozījums Nr. 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju 

1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas.
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kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt līdz 
7 g CO2 /km.

Or. de

Pamatojums

CO2 emisijas mazināšanas nolūkā lielāka uzmanība būtu jāpievērš stimuliem, nevis 
aizliegumiem. Nav pamata ierobežot atzītu un apstiprinātu ekoinovāciju izmantošanu CO2
emisijas mazināšanai.

Grozījums Nr. 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šo sīki 
izstrādāto noteikumu pamatā ir šādi 
kritēriji attiecībā uz inovatīvajām 
tehnoloģijām:

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šie sīki 
izstrādātie noteikumi ir saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem, un to
pamatā ir šādi kritēriji attiecībā uz 
inovatīvajām tehnoloģijām:

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punktā par vieglo pasažieru automobiļu CO2 emisiju 
ir minēts, ka Komisija līdz 2010. gadam pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šādu 
inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Pašreiz apspriežamie apstiprināšanas 
procedūras noteikumi vieglajiem automobiļiem jāpiemēro arī vieglajiem kravas 
automobiļiem. Nedrīkst nodalīt ekoinovācijas vieglajiem automobiļiem un VKA, tāpat 
nedrīkst būt atšķirības apstiprināšanas procedūrā. Jāizvairās no dubulta darba.
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Grozījums Nr. 244
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šo sīki 
izstrādāto noteikumu pamatā ir šādi 
kritēriji attiecībā uz inovatīvajām 
tehnoloģijām:

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šie sīki 
izstrādātie noteikumi ir saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem, un to
pamatā ir šādi kritēriji attiecībā uz 
inovatīvajām tehnoloģijām:

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punktā par vieglo pasažieru automobiļu CO2
emisijām ir minēts, ka Komisija līdz 2010. gadam pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
šādu inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Pašreiz apspriežamie apstiprināšanas 
procedūras noteikumi vieglajiem automobiļiem jāpiemēro arī vieglajiem kravas 
automobiļiem. Nedrīkst nodalīt ekoinovācijas vieglajiem automobiļiem un VKA, tāpat 
nedrīkst būt atšķirības apstiprināšanas procedūrā. Jāizvairās no dubulta darba.

Grozījums Nr. 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šo sīki 
izstrādāto noteikumu pamatā ir šādi 
kritēriji attiecībā uz inovatīvajām 

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šie sīki 
izstrādātie noteikumi ir saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 
2. punkta noteikumiem, un to pamatā ir 



PE442.834v01-00 52/90 AM\817674LV.doc

LV

tehnoloģijām: šādi kritēriji attiecībā uz inovatīvajām 
tehnoloģijām:

Or. de

Pamatojums

Īstenošanas noteikumiem attiecībā uz ekoinovāciju atzīšanu vajadzētu būt saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 443/2009 (vieglo transportlīdzekļi radītā CO2 emisija) 12. panta 2. punktā 
minētajiem noteikumiem, lai novērstu, ka divu dažādu procedūru piemērošanu un ar to 
saistītās palielinātās izmaksas.

Grozījums Nr. 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos īstenošanas noteikumos ir ņemti 
vērā šādi pamatprincipi:
a) pastāvīgi atjaunots, Savienības līmenī 
sagatavots apstiprināto ekoinovāciju 
saraksts nodrošina ekoninovāciju 
vienādošanu Savienībā un to, ka 
dalībvalstu iestādes, kas atbild par tipa 
apstiprinājumu, efektīvi izmanto šīs 
tehnoloģijas;
b) par tipa apstiprinājumu atbildīgās 
dalībvalstu iestādes izvērtē un apstiprina 
ekoinovāciju izmantošanu, attiecīgi ņemot 
vērā CO2 emisijas samazināšanas 
centienus, lai katram transportlīdzekļu 
modelim var piedāvāt īpašu ekoinovāciju 
paketi;
c) Komisija pieņem lēmumu par 
piegādātāja vai ražotāja pieprasījumu 
sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas;
d) tehnoloģiju apstiprina kā ekoinovāciju, 
ja tipa pārbaudes ciklā mērījumi uzrāda, 
ka, izmantojot šo tehnoloģiju, CO2 emisija 
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ir samazināta augstākais līdz 40 %;
e) tehnoloģiju apstiprina kā ekoinovāciju, 
ja, izmantojot šo tehnoloģiju, CO2 emisija 
ir samazināta par vairāk nekā 0,2 g/km.

Or. de

Pamatojums

Kaut arī likumdevējs Regulā (EK) Nr. 443/2009 (vieglo transportlīdzekļi radītā CO2 emisija) 
ir noteicis saistošus noteikumus ekoinovaciju atzīšanai, Komisija līdz šim nav izstrādājusi 
ekoinovāciju atzīšanas procedūru. Lai novērstu šo trūkumu saistībā ar vieglajiem kravas 
automobiļiem, ir nepieciešams izstrādāt precīzākas norādes atzīšanas procedūras 
piemērošanai.

Grozījums Nr. 247
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Reklāma

Ja šajā leģislatīvajā aktā noteikto 
transportlīdzekļu reklāmā norādītas
tehniskās specifikācijas un informācija 
saistībā ar enerģiju vai cenu, gala 
lietotājiem sniedz arī nepieciešamo 
informāciju 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.
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Grozījums Nr. 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2016. gada 31. oktobrim un turpmāk 
reizi trijos gados pieņem pasākumus, ar 
kuriem izdara grozījumus I pielikumā, lai 
pielāgotu tajā minēto M0 skaitli jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējai masai 
iepriekšējos trijos kalendāra gados.

svītrots

Or. en

Pamatojums

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.

Grozījums Nr. 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pasākumi pirmoreiz stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī un turpmāk reizi trīs 
gados.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 251
Miroslav Ouzký

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzēto 
īpatnējo emisiju mērķi un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 145 g CO2/km, 
sākot ar 2025. gadu, un
– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
maksu par pārsniegto emisijas daudzumu.
Pamatojoties uz šo pārskatu un ietekmes 
novērtējumu, kurā novērtēta arī vispārējā 
ietekme uz automobiļu ražošanas nozari 
un ar to saistītajām nozarēm, Komisija 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumu, lai no konkurences 
viedokļa šo regulu grozītu pēc iespējas 
neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi.
Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.
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Or. en

Pamatojums

Ierosināto ilgtermiņa mērķvērtību — 135 g/km 2020. gadā — īstenot nav reāli, un ietekmes 
novērtējumā pamatoties uz šādu vērtību nav lietderīgi. Pirms ilgtermiņa mērķvērtības un 
datuma izvirzīšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzēto 
īpatnējo emisiju mērķi un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 145 g CO2/km, 
sākot ar 2025. gadu, un
– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
maksu par pārsniegtajām emisijām.
Pamatojoties uz šo pārskatu un ietekmes 
novērtējumu, kurā novērtēta arī vispārējā 
ietekme uz automobiļu ražošanas nozari 
un ar to saistītajām nozarēm, Komisija 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumu, lai no konkurences 
viedokļa šo regulu grozītu pēc iespējas 
neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi.
Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisijas samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem ir 
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augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, kā arī izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, 
ierosinātajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km nav iespējams sasniegt. Tas palielinātu 
mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā EUR 5000, un tā dēļ varētu izzust īpašas 
transportlīdzekļu klases (piemēram, III klase). Komisijas uzdevumā veiktais pirmais pētījums 
rāda, ka 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2013. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos
īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:

Līdz 2013. gada 1. janvārim Komisija 
izvērtē I pielikumā paredzēto īpatnējo 
emisiju mērķu īstenošanu un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem jādod ieguldījumu drošība, lai pildītu 2020. gada mērķi.

Grozījums Nr. 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 150 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā augstākās CO2 samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem 
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salīdzinājumā ar vieglajiem automobiļiem, kā arī nepieciešamību pēc ilgākiem izstrādes un 
ražošanas cikliem, pārvaldītajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km nav iespējams sasniegt.
150 g CO2/km ir augsts, taču sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– vai, pamatojoties uz atjauninātiem 
ietekmes novērtējuma rezultātiem, līdz 
2020. gadam izmaksu ziņā efektīvi var 
sasniegt 160 g CO2/km ilgtermiņa mērķi 
un līdz 2025. gadam 135 g CO2/km 
ilgtermiņa mērķi; un

Or. de

Pamatojums

Precīzo vērtību noteikšana attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem, kā arī N2 un M2 kategorijas 
vieglo kravas automobiļu iekļaušana šajā regulā jāveic, pamatojoties uz īstenojamību, kas vēl 
jāapstiprina pēc tam, kad veikts atbilstīgs ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 125 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

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 emisijas 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. 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 160 g CO2/km, 
sākot ar 2020. gadu; un

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive enironmental 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). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.

Grozījums Nr. 258
Miroslav Ouzký

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 160 g CO2/km, 
sākot ar 2020. gadu; un

Or. en

Pamatojums

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Grozījums Nr. 259
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 160 g CO2/km, 
sākot ar 2020. gadu; un

Or. en

Pamatojums

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
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assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Grozījums Nr. 260
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam izmaksu 
ziņā efektīvi sasniedz 135 g CO2/km 
ilgtermiņa mērķi, kura īstenojamība vēl 
jāapstiprina, pamatojoties atjauninātiem 
ietekmes novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz 135 g CO2/km ilgtermiņa mērķi, 
sākot ar 2025. gadu; un

Or. en

Pamatojums

Ierosināto ilgtermiņa mērķvērtību — 135 g/km 2020. gadā — īstenot nav reāli, un ietekmes 
novērtējumā pamatoties uz šādu vērtību nav lietderīgi. Pirms jebkādas ilgtermiņa 
mērķvērtības un datuma izvirzīšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa 
mērķi 125 g CO2/km; un



PE442.834v01-00 62/90 AM\817674LV.doc

LV

novērtējuma rezultātiem; un

Or. en

Grozījums Nr. 262
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa 
mērķi 125 g CO2/km; un

Or. en

Grozījums Nr. 263
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa 
mērķi 125 g CO2/km; un

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai norādītie mērķi būtu juridiski saistoši un konkrēti. Ja regulā izvirzīto 
samazināšanas mērķu īstenojamība vēl jāapstiprina, ražotājiem netiek nodrošināta 
ieguldījumu un plānošanas drošība.
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Grozījums Nr. 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa 
mērķi 125 g CO2/km; un

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. 125 g CO2/km līmeņa tehniskā 
iespējamība tiek pamatota Komisijas ietekmes novērtējumā, un tā dod spēcīgu impulsu 
ražotājiem inovatīvi uzlabot transportlīdzekļu parku.

Grozījums Nr. 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, 
pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa 
mērķi 125 g CO2/km; un

Or. en
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Grozījums Nr. 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 
nozari un no tās atkarīgajām nozarēm, 
Komisija vajadzības gadījumā

Pamatojoties uz novērtējumu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 
nozari un no tās atkarīgajām nozarēm, 
Komisija

Or. en

Grozījums Nr. 267
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu 
ražošanas nozari un no tās atkarīgajām 
nozarēm, Komisija vajadzības gadījumā

Pamatojoties uz šādu pārskatu, Komisija 
vajadzības gadījumā

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai norādītie mērķi būtu juridiski saistoši un konkrēti. Ja regulā izvirzīto 
samazināšanas mērķu īstenojamība vēl jāapstiprina, ražotājiem netiek nodrošināta 
ieguldījumu un plānošanas drošība.

Grozījums Nr. 268
Sabine Wils

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

iesniedz priekšlikumu, lai no konkurences 
viedokļa šo regulu grozītu pēc iespējas 
neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai norādītie mērķi būtu juridiski saistoši un konkrēti. Ja regulā izvirzīto 
samazināšanas mērķu īstenojamība vēl jāapstiprina, ražotājiem netiek nodrošināta 
ieguldījumu un plānošanas drošība.

Grozījums Nr. 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi,

– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi, kā arī saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam samazināt emisijas apjomu 
par 80–95 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni,

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi tiesību aktā iekļaut atsauci uz ES klimata mērķiem plašākā kontekstā. Pārskatot šo 
tiesību aktu, būtu jāņem vērā jaunākie ES mērķi.

Grozījums Nr. 270
Matthias Groote

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

– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi,

– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi, kā arī saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam samazināt emisijas apjomu 
par 80–95 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni,

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka šis tiesību akts veido daļu no ES stratēģijas cīņā pret klimata 
pārmaiņām. Ja tiek apstiprināts 135g/km mērķis, tas būtu jāņem vērā arī Eiropas Savienības 
centienos saistībā ar klimata pārmaiņām. Eiropadome 11. martā vēlreiz apstiprināja emisijas 
samazināšanas mērķi.

Grozījums Nr. 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu
pēc iespējas neitrālākā veidā, sociāli 
taisnīgi un ilgtspējīgi,

– pieņem detalizētus noteikumus par 
kārtību, kādā ievieš šīs regulas prasības
no konkurences viedokļa pēc iespējas 
neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi,

Or. en

Grozījums Nr. 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas – iesniedz priekšlikumu, kas, ņemot vērā 
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transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

ilgtermiņa mērķi, sākot ar 2020. gadu, 
paredz šajā regulā iekļaut tos M2 un 
N2 kategorijas transportlīdzekļus, kuri
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļus, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Precīzo vērtību noteikšana attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem, kā arī N2 un M2 kategorijas 
vieglo kravas automobiļu iekļaušana šajā regulā jāveic, pamatojoties uz īstenojamību, kas vēl 
jāapstiprina pēc tam, kad veikts atbilstīgs ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 273
Miroslav Ouzký

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas
transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
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and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Grozījums Nr. 274
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.
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Grozījums Nr. 275
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru, ciktāl šī procedūra 
atbilst grozītajiem Līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en

Pamatojums

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.
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Grozījums Nr. 279
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en

Pamatojums

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Grozījums Nr. 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en
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Grozījums Nr. 281
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
šiem pasākumiem, kas paredzēti, lai 
grozītu būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzēto 
īpatnējo emisiju mērķi un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 145 g CO2/km, 
sākot ar 2025. gadu, un
– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
maksu par pārsniegtajām emisijām.
Pamatojoties uz šo pārskatu un ietekmes 
novērtējumu, kurā novērtēta arī vispārējā 
ietekme uz automobiļu ražošanas nozari 
un ar to saistītajām nozarēm, Komisija 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumu, lai no konkurences 
viedokļa šo regulu grozītu pēc iespējas 
neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi.
Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.



AM\817674LV.doc 73/90 PE442.834v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisijas 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 nav iespējams sasniegt. Tas palielinātu 
mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā EUR 5000, un tā dēļ varētu izzust īpašas 
transportlīdzekļu klases (piemēram, III klase). Komisijas uzdevumā veiktais pirmais pētījums 
rāda, ka 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams mērķis.

Grozījums Nr. 283
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzēto 
īpatnējo emisiju mērķi un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā izmaksu ziņā efektīvi
sasniedz ilgtermiņa mērķi 145 g CO2/km, 
sākot ar 2025. gadu, un
– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
maksu par pārsniegtajām emisijām.
Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu 
ražošanas nozari un no tās atkarīgajām 
nozarēm, Komisija vajadzības gadījumā
– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu 
pēc iespējas neitrālākā veidā, sociāli 
taisnīgi un ilgtspējīgi.
Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en
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Pamatojums

A long-term target is important to drive enironmental 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 in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Grozījums Nr. 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Precīzo vērtību noteikšana attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem, kā arī N2 un M2 kategorijas 
vieglo kravas automobiļu iekļaušana šajā regulā jāveic, pamatojoties uz īstenojamību, kas vēl 
jāapstiprina pēc tam, kad veikts atbilstīgs ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 285
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 
minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 

7. Komisija līdz 2011. gadam izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
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CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas atrast pieņemamu 
risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisijas mērķus, kas 
jāievēro. Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. Lielās tirgus 
daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz pamatražotājiem, 
iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisijas reprezentatīvo vērtību un pabeigto 
transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība.

Grozījums Nr. 286
Sergio Berlato

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 
minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

7. Komisija līdz 2011. gadam izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas atrast pieņemamu 
risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisiju mērķus, kas 
jāievēro. Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. Lielās tirgus 
daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz pamatražotājiem, 
iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisijas reprezentatīvo vērtību un pabeigto 
transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība.
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Grozījums Nr. 287
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 
minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

7. Komisija līdz 2011. gadam iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu, lai izstrādātu procedūru 
pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo CO2
emisiju noteikšanai.

Or. de

Pamatojums

Komisija nedokumentētā veidā jau ir norādījusi, ka regulas priekšlikumā norādītā metode nav 
piemērota īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem automobiļiem, un tai pēc iespējas 
drīz vajadzētu izstrādāt pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 
minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

7. Komisija līdz 2011. gadam izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas atrast pieņemamu 
risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisiju mērķus, kas 



AM\817674LV.doc 77/90 PE442.834v01-00

LV

jāievēro. Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. Lielās tirgus 
daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz pamatražotājiem, 
iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisijas reprezentatīvo vērtību un pabeigto 
transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība.

Grozījums Nr. 289
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 
minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

7. Komisija līdz 2011. gadam izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas atrast pieņemamu 
risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisiju mērķus, kas 
jāievēro. Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. Lielās tirgus 
daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz pamatražotājiem, 
iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisijas reprezentatīvo vērtību un pabeigto 
transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība.

Grozījums Nr. 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Grozījums Direktīvā 92/6/EEK

Padomes Direktīvu 92/6/EEK1, sākot ar 
…*, groza šādi:
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1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:
„Šajā direktīvā „mehāniskais 
transportlīdzeklis” ir jebkurš M2, M3, N1, 
N2 vai N3 kategorijas transportlīdzeklis ar 
motoru, kas paredzēts lietošanai uz ceļa 
un kam ir vismaz četri riteņi un 
paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 
25 km/h.
M2, M3, N1, N2 un N3 kategorijas atbilst 
Direktīvas 70/156/EEK (*) II pielikumā 
minētajai definīcijai.”
2. Direktīvas 2. panta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 1. pantā minētos N1, 
N2, M2 un M3 kategorijas mehāniskos 
transportlīdzekļus ceļu satiksmē izmanto 
tikai tad, ja tie ir aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīci, kas noregulēta tā, ka 
to ātrums nevar pārsniegt 100 kilometru 
stundā.”
____________
*OV: viens gads pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.
____________
1 OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) No 2014. gada līdz 2017. gadam: (a) No 2012. gada līdz 2017. gadam:

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) No 2014. gada līdz 2017. gadam: (a) No 2015. gada līdz 2017. gadam:

Or. de

Pamatojums

Grozījums saistīts ar izmaiņām sākuma datumā, ja ieviešana sākas 2015. gadā.

Grozījums Nr. 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) No 2014. gada līdz 2017. gadam: (a) No 2014. gada līdz 2017. gadam:

Or. en

Grozījums Nr. 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 165 + 
a × (M – M0),
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Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu ieguldījuma drošību, jānodrošina juridiskā drošība saistībā ar ilgtermiņa 
mērķi 2020. gadam.

Grozījums Nr. 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 160 + 
a × (M – M0),

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 emisijas 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. 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),

Īpatnējas CO2 emisijas = 175 + a × (M –
M0),

Or. en
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Grozījums Nr. 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) No 2018. gada: svītrots
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,
a = 0,093

Or. en

Pamatojums

Komisijas konsultants norādīja, ka iespējamā masas palielināšanās varētu būt ievērojami 
mazāka VKA salīdzinājumā vieglajiem automobiļiem, jo, palielinot vidējo masu, ievērojami 
pieaug mērķa sasniegšanas izmaksas. Turklāt masas korekcijas ieviešanas rezultātā 
2018. gadā un katrus trīs gadus pēc tam mērķi tiks pieņemti bieži, un tas neatbilst kravas 
automobiļu ražotāju vajadzībām attiecībā uz ieviešanai nepieciešamo laiku. Tādēļ nav jāņem 
vērā autonomā masas palielināšana.

Grozījums Nr. 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 160 + 
a × (M – M0),

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 emisijas 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. 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) No 2020. gada:
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 125 + 
a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg) vai cits lietderības parametrs, kas 
pieņemts saskaņā ar 12. panta 4. punktu,
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,
a = saskaņā ar 12. panta 4. punktu 
pieņemtā vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par gadu, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:

1. Par gadu, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:
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Or. en

Grozījums Nr. 301
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par gadu, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:

1. Par gadu, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par gadu, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:

1. Par gadu, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 303
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 1. punkts – b daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tips, variants un versija; (b) arī pabeigto transportlīdzekļu tips, 
variants un versija;

Or. de

Pamatojums

Komisijas kompromisa priekšlikums attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem nav 
pietiekami skaidrs, un ar to varētu radīt stimulu ražotājiem pāriet uz pabeigtu 
transportlīdzekļu ražošanu. Ir jāievieš aizsardzības klauzula, saskaņā ar kuru, piemēram, 
varētu kontrolēt, cik liela ir pabeigto transportlīdzekļu daļa.

Grozījums Nr. 304
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 305
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:
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Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 307
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 3. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecībā uz jauna vieglā kravas 
automobiļa katra tipa katra modeļa katru 
versiju:

(d) attiecībā uz jauna vieglā kravas 
automobiļa katra tipa katras versijas katru 
modeli:

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumiem 7. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 308
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 3. punkts – d apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īpatnējās CO2 emisijas, ii) īpatnējās CO2 emisijas un daļa, par 
kādu emisijas daudzums samazināts, 
izmantojot inovatīvas tehnoloģijas 
saskaņā ar 11. pantu,

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
2. pielikums – A virsrakts – 3. punkts – d apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īpatnējās CO2 emisijas, ii) īpatnējās CO2 emisijas un daļa, par 
kādu emisijas samazinātas, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas saskaņā ar 
11. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
2. pielikums – B virsrakts – 4. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jaunu vieglo kravas automobiļu 
sadalījums pēc versijas

4. Jaunu vieglo kravas automobiļu 
sadalījums pēc versijas, tostarp pabeigto 
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transportlīdzekļu daļas

Or. de

Pamatojums

Komisijas kompromisa priekšlikums attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem nav 
pietiekami skaidrs, un ar to varētu radīt stimulu ražotājiem pāriet uz pabeigtu 
transportlīdzekļu ražošanu. Ir jāievieš aizsardzības klauzula, saskaņā ar kuru, piemēram, 
varētu kontrolēt, cik liela ir pabeigto transportlīdzekļu daļa.

Grozījums Nr. 311
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
2. pielikums – B virsrakts – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa lietderīgo slodzi definē 
kā atšķirību starp tehniski pieļaujamo 
maksimālo pilno masu atbilstīgi Direktīvas 
2007/46/EK III pielikumam un 
transportlīdzekļa masu.

Transportlīdzekļa lietderīgo slodzi definē 
kā atšķirību starp tehniski pieļaujamo 
maksimālo pilno masu, kas noteikta 
atbilstības sertifikātā un 
Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 
2.8. punktā, atbilstīgi Direktīvas 
2007/46/EK III pielikumam un 
transportlīdzekļa masu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis nodrošināt labāku atbilstību Direktīvai 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 312
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
2. pielikums – B virsrakts – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās 
emisijas

svītrots
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Pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās 
emisijas nosaka saskaņā ar Direktīvu 
2004/3/EK. Ja vērtība nav pieejama, 
pabeigta transportlīdzekļa īpatnējās 
emisijas uzskata par līdzvērtīgām visu to 
pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
emisiju lielākajai vērtībai, kuru tips ir tāds 
pats kā nepabeigtajam transportlīdzeklim, 
no kura izgatavo pabeigto 
transportlīdzekli, un kas tikuši reģistrēti 
ES tajā pašā monitoringa gadā. Terminu 
„transportlīdzekļa tips” definē saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 3. pantu. Ja 
attiecībā uz visiem pabeigtajiem 
transportlīdzekļiem pastāv vairāk nekā 
trīs dažādas īpatnējo emisiju vērtības, 
izmanto otru lielāko īpatnējo emisiju 
vērtību.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija ir iesniegusi šādu sākotnējā priekšlikuma grozījumu ieteikumu, jo sākotnējā 
Komisijas priekšlikumā nebija piedāvāts praktiski īstenojams risinājums.

Grozījums Nr. 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
2. pielikums – B virsrakts – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās 
emisijas nosaka saskaņā ar Direktīvu 
2004/3/EK. Ja vērtība nav pieejama, 
pabeigta transportlīdzekļa īpatnējās 
emisijas uzskata par līdzvērtīgām visu to 
pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
emisiju lielākajai vērtībai, kuru tips ir tāds 
pats kā nepabeigtajam transportlīdzeklim, 
no kura izgatavo pabeigto 
transportlīdzekli, un kas tikuši reģistrēti 
ES tajā pašā monitoringa gadā. Terminu 
„transportlīdzekļa tips” definē saskaņā ar 

Daudzposmu transportlīdzekļu gadījumā 
pabeigtā transportlīdzekļa ražotājs atbild 
par visu transportlīdzekli kopumā. Lai 
noteiktu šai direktīvai būtiskus CO2
emisijas un transportlīdzekļa 
standartmasas raksturlielumus, var būt 
nepieciešams, ka nepabeigtā 
transportlīdzekļa ražotājs saskaņā ar 
minēto direktīvu uzņemas atbildību par 
CO2 emisijas mērķa vērtības sasniegšanu.
Turklāt nepabeigtā transportlīdzekļa 
ražotājam nedrīkst radīt pārmērīgi lielu 
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Direktīvas 2007/46/EK 3. pantu. Ja 
attiecībā uz visiem pabeigtajiem 
transportlīdzekļiem pastāv vairāk nekā 
trīs dažādas īpatnējo emisiju vērtības, 
izmanto otru lielāko īpatnējo emisiju 
vērtību.

slogu.

Pabeigtā transportlīdzekļa ražotājs 
attiecīgajām uzraudzības iestādēm 
(nepabeigtā transportlīdzekļa ražotājam, 
Komisijai, dalībvalstu reģistrācijas 
iestādēm) paziņo, cik liela ir pabeigtā 
transportlīdzekļa standartmasa, kā arī, ja 
zināms, pabeigtā transportlīdzekļa CO2
emisijas vērtību vai, ja nav zināms, 
nepabeigtā transportlīdzekļa CO2 emisijas 
vērtību, kas atbilst pabeigtā 
transportlīdzekļa standartmasai.
Komisija līdz 2011. gada 31. decembrim 
veic šim procesam nepieciešamu 
pielāgojumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido 
sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un 
to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanai (pamatdirektīva)1. Lai 
nodrošinātu minētā procesa spēkā 
esamību, Komisijai pirmajā kalendāra 
gadā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
būtu jāizsludina šis process par spēkā 
esošu un vajadzības gadījumā jāpielāgo 
tas. Tikai pēc šā pielāgojuma stāšanās 
spēkā daudzposmu transportlīdzekļus var 
pilnībā iekļaut mērķa vērtības 
sasniegšanā.
1 OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Komisijas iesniegtajā priekšlikumā nav ņemtas vērā prasības attiecībā uz nepabeigtu 
transportlīdzekļu atbilstību un pašreizējām darījumu attiecībām starp nepabeigtā un pabeigtā 
transportlīdzekļa ražotājiem. Pareiza nepabeigtu un pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisijas 
vērtības un standartmasas iekļaušana nedrīkst radīt pārmērīgi lielu slogu nepabeigtā 
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transportlīdzekļa ražotājam.


