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Grozījums Nr. 12
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 11. maija Regulā (ES) 
Nr. 510/2011 par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem saistībā ar Savienības 
integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu 
CO2 emisiju samazināšanai, konkrēti, tās 
13. panta 1. punktā, Komisijai prasīts 
pārskatīt kārtību, kādā līdz 2020. gadam 
jāsasniedz 147 g/km mērķis, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, arī 
I pielikumā iekļautās formulas un 11. pantā 
paredzētās atkāpes. Ir izvirzīta prasība, lai 
priekšlikums par regulas grozīšanu pēc 
iespējas mazāk ietekmētu konkurenci, 
atbilstu sociālās vienlīdzības principiem un 
būtu ilgtspējīgs.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 11. maija Regulā (ES) 
Nr. 510/2011 par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem saistībā ar Savienības 
integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu 
CO2 emisiju samazināšanai, konkrēti, tās 
13. panta 1. punktā, Komisijai prasīts 
pārskatīt kārtību, kādā līdz 2020. gadam 
jāsasniedz 128 g/km mērķis, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, arī 
I pielikumā iekļautās formulas un 11. pantā 
paredzētās atkāpes. Ņemot vērā 
tehnoloģiju attīstību, 2020. gadam būtu 
jānosaka vēl vērienīgāks mērķis —
128 g/km. Turklāt 128 g/km mērķis 
atbilstu jaunu vieglo automobiļu radīto 
CO2 emisiju samazinājumam 27 % 
apmērā, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 443/2009 ar ko, īstenojot 
daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2
emisiju samazināšanai no vieglajiem 
transportlīdzekļiem, nosaka emisijas 
standartus jauniem vieglajiem 
automobiļiem1. Ir izvirzīta prasība, lai 
priekšlikums par regulas grozīšanu pēc 
iespējas mazāk ietekmētu konkurenci, 
atbilstu sociālās vienlīdzības principiem un 
būtu ilgtspējīgs.
________________
1 OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais mērķis 2020. gadam atbilst mērķim, kas vieglajiem kravas 
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automobiļiem noteikts 2015. gadam, proti,16 %. Vieglajiem automobiļiem mērķis 
2020. gadam atbilst noteiktajam mērķa pieaugumam, proti, 27 %. Mērķim attiecībā uz 
vieglajiem kravas automobiļiem būtu jābūt 128 g CO2/km, lai visiem transportlīdzekļiem būtu 
vienlīdz vērienīgs mērķis.

Grozījums Nr. 13
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Vieglie kravas automobiļi ir viena no 
visstraujāk augošajām transportlīdzekļu 
kategorijām, kas rada siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Laikposmā no 1995. gada
līdz 2010. gadam šo emisiju daudzums 
palielinājās par 26 % un šobrīd veido 8 % 
no visām autotransporta radītajām 
emisijām. 2050. gadā ir jānosaka vēl 
vērienīgāks mērķis — 85 g/km —, lai 
izveidotu paredzamu politikas sistēmu 
transportlīdzekļu ražotājiem, ņemot vērā 
nepieciešamību turpināt paaugstināt 
degvielas patēriņa efektivitāti pēc 
2020. gada un saskaņā ar transporta 
nozares dekarbonizāciju atbilstoši 
Savienības mērķiem klimata jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regula (ES) Nr. 510/2011 nosaka 
jaunu vieglo kravas automobiļu CO2
emisiju standartus. Tā kā pastāv tieša 
saistība starp CO2 emisijām un degvielas 
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patēriņu, šī regula būtiski ietekmē vieglo 
kravas automobiļu lietotājus, kas parasti 
ir mazie uzņēmumi un autoparki. Ņemot 
vērā slogu saistībā ar degvielas izmaksu 
pieaugumu, šajā regulā noteiktie standarti 
arī paredz izmaksu ziņā efektīvi samazināt 
degvielas patēriņu un degvielas izmaksas 
mazo kravas automobiļu īpašniekiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski censties samazināt CO2 emisijas un degvielas patēriņu. Tā kā degvielas izmaksas 
veido arvien lielāku daļu uzņēmējdarbības izmaksu, kas parasti ir viena trešdaļa īpašuma 
tiesību un darbības izmaksu, ir lietderīgi, ka šīs regulas mērķis ir izmaksu ziņā efektīvi 
samazināt degvielas patēriņu.

Grozījums Nr. 15
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 147 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām.

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 128 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais mērķis 2020. gadam atbilst mērķim, kas vieglajiem kravas 
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automobiļiem noteikts 2015. gadam, proti,16 %. Vieglajiem automobiļiem mērķis 
2020. gadam atbilst noteiktajam mērķa pieaugumam, proti, 27 %. Mērķim attiecībā uz 
vieglajiem kravas automobiļiem būtu jābūt 128 g CO2/km, lai visiem transportlīdzekļiem būtu 
vienlīdz vērienīgs mērķis.

Grozījums Nr. 16
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 147 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām.

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 2020. gada mērķim CO2 emisijas 
būtu jāturpina mērīt saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par 
tipa apstiprinājumu mehāniskiem 
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām 
no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem 
transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un 
par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un 
tehniskās apkopes informācijai un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām. Tomēr Komisijas veiktie 
pētījumi ir parādījuši, ka testa procedūras, 
ko izmanto, lai izmērītu CO2 emisijas 
saskaņā ar minēto regulu, nav liegušas 
ražotājiem palielināt elastības 
izmantošanu, tādēļ iespējamie CO2
emisiju samazinājumi nav attiecināmi uz 
tehnoloģiskiem uzlabojumiem un tos 
nevar sasniegt reālos apstākļos uz ceļa. 
Tādēļ Regula (EK) Nr. 715/2007 būtu 
steidzami jāpārskata, lai nodrošinātu, ka 
testa procedūras pareizi atspoguļo 
transportlīdzekļu faktiskās CO2 emisijas. 
Būtu jāpārskata arī elastība, kas saistīta 
ar noklusējuma kravas noteikumu 
ievērošanu un inerces iestatījumu galīgo 
ierobežojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 147 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām.

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 147 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām. Tomēr Komisijas veiktie 
pētījumi ir parādījuši, ka testa procedūras, 
ko izmanto, lai izmērītu CO2 emisijas 
saskaņā ar minēto regulu, nav liegušas 
ražotājiem palielināt elastības 
izmantošanu, tādēļ iespējamie CO2
emisiju samazinājumi nav attiecināmi uz 
tehnoloģiskiem uzlabojumiem un tos 
nevar sasniegt reālos apstākļos uz ceļa. 
Tāpēc steidzami un vēlākais līdz 
2014. gada beigām ir jāgroza Regula (EK) 
Nr. 715/2007 un Eiropas Jaunais 
braukšanas cikls (NEDC), lai 
nodrošinātu, ka testa procedūras 
pienācīgi atspoguļo CO2 emisijas, kas 
rodas uz ceļa. Pēc tam vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētā pasaules 
mēroga testa procedūra (WLTP), ko 
pašlaik izstrādā ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijas aizgādībā, būtu 
jāiekļauj Savienības tiesību aktos pēc 
iespējas drīzāk pēc tās izveides. Komisijai, 
kad tā integrēs WLTP Savienības tiesību 
aktos, būtu jāapsver, vai tā ir jāpapildina 
ar papildu noteikumiem, lai nodrošinātu, 
ka testa procedūras pienācīgi atspoguļo 
emisijas, kas rodas reālos braukšanas 
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apstākļos uz ceļa.

Or. de

Pamatojums

Patērētājiem būtu jāspēj uzticēties ražotāja norādītajiem patēriņa rādītājiem. Pašreizējais 
testa cikls pieļauj lielu elastību, tomēr tas neatspoguļo reālo situāciju. Ieviešot WLTP, 
situācija uzlabotos, tomēr paies kāds laiks līdz brīdim, kad tā tiks pieņemta. Tāpēc pirms 
WLTP ieviešanas ir jāgroza NEDC. Turklāt WLTP būtu jāapvieno ar ES papildu 
noteikumiem, jo vispārējais cikls nevar pareizi atspoguļot situāciju ES.

Grozījums Nr. 18
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lielākā daļa rūpniecības sektoru 
Eiropas Savienībā ir veltījuši lielas pūles, 
lai samazinātu CO2 emisijas un 
palielinātu efektivitāti. Arī vieglo kravas 
automobiļu ražotājiem ir jāpalielina 
efektivitāte, lai sasniegtu ES vērienīgos 
mērķus klimata jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Ir iespējams noteikt vēl vērienīgākus 
mērķus CO2 emisiju samazināšanas jomā, 
bet ražotājiem ir jāsniedz juridiskas 
konsultācijas, lai ieguldītu līdzekļus videi 
nekaitīgās un degvielas taupības 
tehnoloģijās, neveidojot neizdevīgus 
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konkurences apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 128 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 128 g CO2/km mērķis.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais mērķis 2020. gadam atbilst mērķim, kas vieglajiem kravas 
automobiļiem noteikts 2015. gadam, proti, 16 %. Vieglajiem automobiļiem mērķis 
2020. gadam atbilst noteiktajam mērķa pieaugumam, proti, 27 %. Mērķim attiecībā uz 
vieglajiem kravas automobiļiem būtu jābūt 128 g CO2/km, lai visiem transportlīdzekļiem būtu 
vienlīdz vērienīgs mērķis.

Grozījums Nr. 21
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tehniskā analīze 
liecina, ka ir tehnoloģiski iespējams un 
izmaksu ziņā lietderīgi izpildīt stingrāku 
mērķi. Tāpēc par mērķi 2020. gadam 
nosaka 110 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Laikā, kad tika pieņemta regula, lēstās izmaksas 147 g CO2/km mērķa sasniegšanai bija starp 
EUR 2000 un EUR 8800. Tomēr 2012. gadā veiktajā pētījumā, uz kuru pamatojas Komisijas 
iesniegtais regulas pārskatīšanas priekšlikuma ietekmes novērtējums, ir norādīts, ka papildu 
izmaksas, kas saistītas ar 147 g CO2/km mērķa sasniegšanu, ir tikai aptuveni EUR 450. TNO 
2012. gadā veiktajā pētījumā ir norādīts, ka noteiktais mērķis vieglajiem kravas automobiļiem 
110 g CO2/km ir tehniski izpildāms un ka ieguldītie papildu izdevumi atmaksāsies mazāk nekā 
4 gadu laikā.

Grozījums Nr. 22
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
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kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tāpēc vērienīgāks 
mērķis 2020. gadam ir īstenojams, turklāt 
tas būtu izmaksu ziņā efektīvs.

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktais ietekmes novērtējums apliecināja, ka ierosinātais 147 g mērķis 
2020. gadam nav pietiekami vērienīgs, jo īpaši salīdzinājumā ar mērķi, kas noteikts 
vieglajiem automobiļiem. Vērienīgāks mērķis ir tehniski izpildāms, turklāt tas autovadītājiem 
ļautu ietaupīt naudu.

Grozījums Nr. 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Stingrāks mērķis 
ir īstenojams, turklāt tas būtu izmaksu 
ziņā efektīvs. Tāpēc par mērķi 
2020. gadam nosaka 128 g CO2/km.

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Chris Davies

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tāpēc 
2020. gadam būtu jānosaka 135 g CO2/km 
mērķis, kā Komisija iepriekš norādīja 
2009. gada priekšlikumā. 

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā Nr. 2009/0173 Komisija ierosināja vieglajiem kravas automobiļiem noteikt 
135 g CO2/km mērķi. Ņemot vērā progresu dzinēju attīstības jomā kopš tā laika, ir skaidrs, ka 
tas ir pilnīgi pamatots mērķis un, to sasniedzot, izmaksas samazināsies gandrīz visiem 
komerciālajiem pārvadātājiem Eiropā.

Grozījums Nr. 25
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
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izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Stingrāks mērķis, 
kāds noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009, 
ir īstenojams, turklāt tas būtu izmaksu 
ziņā efektīvs. Tāpēc mērķis 2020. gadam 
būtu jāmaina uz 118 g CO2/km.

Or. fr

Pamatojums

118 g CO2/km mērķis vieglajiem kravas automobiļiem atbilst 95 g CO2/km mērķim jaunajiem 
vieglajiem automobiļiem.

Grozījums Nr. 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Stingrāks mērķis 
ir īstenojams, turklāt tas būtu izmaksu 
ziņā efektīvs. Tāpēc par mērķi 
2020. gadam nosaka 125 g CO2/km.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Automobiļu ražošanas nozare 
izmanto ilgus plānošanas ciklus, un tā ir 
pietiekami laikus jāinformē par 
turpmākiem mērķiem. Regulā (ES) 
Nr. 510/2011 nosakot 95 g/km mērķi 
2025. gadam, tiek nodrošināta noteiktība 
plānošanā un tas, lai centieni paaugstināt 
degvielas patēriņa efektivitāti jaunajiem 
vieglajiem kravas automobiļiem tiktu 
īstenoti arī pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Tā kā pētniecības un izstrādes un 
vienības ražošanas izmaksas, kas saistītas 
ar tādu transportlīdzekļu pirmajām 
paaudzēm, kuri rada minimālas oglekļa 
dioksīda emisijas, ir augstas, ir lietderīgi 
to komercializācijas sākumposmos 
paātrināt un atvieglot to ieviešanas 
procesu Savienības tirgū, līdz 
2025. gadam elektriskos un ar ūdeņradi 
darbināmos transportlīdzekļus uzskatot 
par tādiem, kuri vispār nerada emisijas. 
Lai gan noteiktu alternatīvo degvielas 
veidu izmantošana var palīdzēt būtiski 
samazināt CO2 emisijas visā dzīves ciklā, 
ir noskaidrots, ka CO2 emisijas, kas rodas 
alternatīvas degvielas ražošanas procesā, 
var būt augstākas par tradicionālās 
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degvielas emisijām. Tāpēc Komisijai būtu 
jāievieš parametri, attiecībā uz kuriem 
laikposmam pēc 2025. gada ir ņemtas
vērā iepriekšējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atzīstot nesamērīgo ietekmi uz 
mazākajiem ražotājiem, kura saistīta ar 
atbilstību īpatnējo emisiju mērķiem, kas 
noteikti, pamatojoties uz transportlīdzekļa 
lietderību, lielo administratīvo slogu, kuru 
uzliek atkāpes procedūra, un tikai nelielos 
ieguvumus, ko CO2 samazinājuma ziņā 
rada šo ražotāju pārdotie transportlīdzekļi, 
ražotāji, kuri ir atbildīgi par mazāk nekā 
500 jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem gadā, ir izslēgti no īpatnējo 
emisiju mērķa un maksas par 
pārsniegtajām emisijām piemērošanas 
jomas.

(4) Atzīstot nesamērīgo ietekmi uz 
mazākajiem ražotājiem, kura saistīta ar 
atbilstību īpatnējo emisiju mērķiem, kas 
noteikti, pamatojoties uz transportlīdzekļa 
lietderību, lielo administratīvo slogu, kuru 
uzliek atkāpes procedūra, un tikai nelielos 
ieguvumus, ko CO2 samazinājuma ziņā 
rada šo ražotāju pārdotie transportlīdzekļi, 
ražotāji, kuri ir atbildīgi par mazāk nekā 
700 jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem gadā, ir izslēgti no īpatnējo 
emisiju mērķa un maksas par 
pārsniegtajām emisijām piemērošanas 
jomas.

Or. en

Pamatojums

Atceļot „de minimis” atbrīvojumus mazapjoma ražotājiem, kas reģistrē mazāk nekā 
700 automobiļu gadā (0,1 % no ES pārdošanas apjoma un vēl mazāk, ņemot vērā nobrauktos 
kilometrus), tiktu samazināts administratīvais slogs attiecīgajiem mazajiem uzņēmumiem par 
GBP 25 000 līdz 2020. gadam, neapdraudot ieguvumu videi, kas attiecas uz Regulas darbības 
jomu.

Grozījums Nr. 30
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir jānorāda, ka degvielas izmaksu 
pieaugums kļūst par būtisku problēmu 
Savienības uzņēmumiem un ka Savienība 
lielāko daļu transporta nozarē 
izmantojamās degvielas importē, un ka 
degvielas patēriņa samazināšana 
palīdzētu uzņēmumiem un Savienībai 
samazināt atkarību no naftas.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Saskaņā ar pamatiniciatīvu “Resursu 
ziņā efektīva Eiropa” un lai turpmāk 
sekmētu vieglo kravas automobiļu CO2
emisiju samazinājumu, 2025. gadam būtu 
jānosaka stabils 105 g/km mērķis, lai 
centieni paaugstināt degvielas patēriņa 
efektivitāti jaunajiem vieglajiem kravas 
automobiļiem tiktu īstenoti arī pēc 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Nosakot ilgtermiņa mērķi 2025. gadam, ražotājiem būs nodrošināta noteiktība plānošanā 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 32
Jolanta Emilia Hibner
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada.

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šo 
regulu var grozīt attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu un par tā ietekmi 
rentablas automobiļu radīto CO2 emisiju 
samazināšanas tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc 
ir vēlams, lai šie aspekti tiktu pārskatīti, 
Komisija sniegtu ziņojumu un attiecīgā 
gadījumā nāktu klajā ar priekšlikumiem par 
mērķiem laikposmam pēc 2020. gada. ES 
ilgtermiņa mērķu sasniegšana emisiju 
samazināšanas jomā ir atkarīga no tā, vai 
tiks noslēgta vispārēja vienošanās par 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu.

Or. pl

Grozījums Nr. 33
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Novērtējot 
samazinājuma tempu, būtu jāņem vērā 
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sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada.

inovatīvās tehnoloģijas vai tehnoloģiju 
paketes. Tāpēc ir vēlams, lai šie aspekti 
tiktu pārskatīti, Komisija sniegtu ziņojumu 
un attiecīgā gadījumā nāktu klajā ar 
priekšlikumiem par mērķiem laikposmam 
pēc 2020. gada.

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par 
mērķiem laikposmam pēc 2020. gada.

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Tadeusz Cymański

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
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regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada.

regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par izmaksām
rentablas automobiļu radīto CO2 emisiju 
samazināšanas tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc 
ir vēlams, lai šie aspekti tiktu pārskatīti, 
Komisija sniegtu ziņojumu un attiecīgā 
gadījumā nāktu klajā ar priekšlikumiem par
mērķiem laikposmam pēc 2020. gada.

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas tautsaimniecība arī turpmāk 
būs pakļauta nopietniem, ar enerģijas 
cenām saistītiem riskiem. Tā kā 
ražotājiem ir nepieciešams ilgs 
pētniecības un izstrādes laiks, ir pareizi 
šajā regulā noteikt mērķi 2025. gadam. 
Nosakot 100 g/km mērķi 2025. gadam, var 
nodrošināt to, ka jauno vieglo kravas 
automobiļu degvielas patēriņa efektivitāte 
paaugstināsies arī pēc 2020. gada. 

Or. en

Grozījums Nr. 37
Chris Davies

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai veicinātu Eiropas automobiļu 
ražošanas nozares konkurētspēju, 
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galvenokārt būtu jāizmanto tādas 
stimulējošas shēmas kā kompensācijas 
par ekoinovācijām un superkredītu 
piešķiršana. Komisijai katru gadu būtu 
jāaprēķina, cik lielā mērā kopējā 
superkredītu piešķiršana vājina noteikto 
mērķi, un, ja tā mērķi vājina vairāk nekā 
par 2 gramiem, tai superkredītu aprēķins 
būtu jānosaka atkal uz 1 automobili.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pētniecības un izstrādes, izejmateriālu un ražošanas izmaksas saistībā ar tādu 
automobiļu izstrādi, kuriem ir īpaši zemas oglekļa emisijas, ir augstas, ir vajadzīgas papildu 
iniciatīvas, lai mudinātu ražotājus automobiļus, kuriem ir īpaši zemas oglekļa emisijas, ieviest 
tirgū ātrāk, nekā tas citādi tiktu darīts. Tam ir paredzēti superkredīti, tomēr tie var arī 
mazināt iespēju sasniegt mērķi. Tāpēc nedrīkst pieļaut 2020. gada mērķu kumulatīvo 
vājināšanu, lai nodrošinātu kredītu kopējo ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas tautsaimniecība arī turpmāk 
būs pakļauta nopietniem, ar enerģijas 
cenām saistītiem riskiem. Tā kā 
ražotājiem ir nepieciešams ilgs 
pētniecības un izstrādes laiks, ir pareizi 
šajā regulā noteikt mērķi 2025. gadam. 
Nosakot obligāto 100 g/km mērķi 
2025. gadam, var nodrošināt to, ka jauno 
vieglo kravas automobiļu degvielas 
patēriņa efektivitāte paaugstināsies arī 
pēc 2020. gada.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Komisija ir novērtējusi datu par 
balstvirsmām pieejamību un to 
izmantošanu par lietderības parametru
I pielikumā iekļautajās formulās. Šie dati ir 
pieejami, un ietekmes novērtējumā ir 
novērtēts to potenciālais izmantojums; 
pamatojoties uz minēto novērtējumu, ir 
secināts, ka lietderības parametram, ko 
izmanto formulā 2020. gadam, vajadzētu 
būt masai.

(9) Komisijai būtu jānovērtē datu 
pieejamība par lietderības parametriem, 
kas nav masa, un to izmantošana par 
lietderības parametriem I pielikumā 
iekļautajās formulās.

Or. de

Pamatojums

Tādu lietderības parametru izmantošana, kas nav masa, mazinātu tendencei, ka automobiļi 
kļūst smagāki, un mudinātu ražotājus izgatavot vieglus automobiļus, kas pašlaik netiek 
sekmēts.

Grozījums Nr. 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas 
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā, 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā ir 
noteiktas emisiju robežvērtības 

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas 
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā, 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā ir 
noteiktas emisiju robežvērtības 
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2020. gadam, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu. 
Kad testa procedūras tiek grozītas, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm.

2020. gadam, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu. 
Tomēr pēc testa cikla pabeigšanas tas pēc 
iespējas drīzāk ir jāiekļauj Savienības 
tiesību aktos. Komisijai, kad tā integrēs 
WLTP Savienības tiesību aktos, būtu 
jāapsver, vai tas ir jāpapildina ar papildu 
noteikumiem, lai nodrošinātu, ka testa 
procedūras pienācīgi atspoguļo emisijas, 
kas rodas reālos braukšanas apstākļos uz 
ceļa. Kad testa procedūras tiek grozītas, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm.

Or. de

Pamatojums

Patērētājiem būtu jāspēj uzticēties ražotāja norādītajiem patēriņa rādītājiem. Pašreizējais 
testa cikls pieļauj lielu elastību, tomēr tas neatspoguļo reālo situāciju. Ja ieviestu WLTP, 
situācija uzlabotos, tomēr paies kāds laiks līdz brīdim, kad tā tiks pieņemta. Turklāt WLTP 
būtu jāapvieno ar ES papildu noteikumiem, jo vispārējais cikls nevar pareizi atspoguļot 
situāciju ES.

Grozījums Nr. 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas 
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā, 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā ir 
noteiktas emisiju robežvērtības 

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas 
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā un tā kā 
pašreizējais testa cikls pienācīgi 
neatspoguļo faktiskās vieglo automobiļu 
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2020. gadam, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu. 
Kad testa procedūras tiek grozītas, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm.

un vieglo kravas automobiļu emisijas uz 
ceļiem, ir būtiski svarīgi bez kavēšanās 
izstrādāt uzlabotu testa ciklu. Kad tiks 
grozītas pašreizējās testa procedūras, 
kuras ir iekļautas Regulas (EK) 
Nr. 443/2009 I pielikumā un ar kurām 
nosaka emisiju robežvērtības 2020. gadam, 
ko mēra saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 un Regulas (EK) 
Nr. 692/2008 XII pielikumu, I pielikumā 
noteiktās robežvērtības būtu jākoriģē, lai 
nodrošinātu salīdzināmu stingrību attiecībā 
uz ražotājiem un transportlīdzekļu klasēm.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas 
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā,
Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā ir 
noteiktas emisiju robežvērtības 
2020. gadam, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu. 
Kad testa procedūras tiek grozītas, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm.

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Regulas (EK) Nr. 443/2009 
I pielikumā ir noteiktas emisiju 
robežvērtības 2020. gadam, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu. 
Kad testa procedūras tiek grozītas, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm. Pārskatītās testa 
procedūras būtu jāievieš vēlākais līdz 
2016. gada 1. janvārim.

Or. fr
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Pamatojums

Pašreizējās testa procedūras nepareizi atspoguļo transportlīdzekļu faktiskās CO2 emisijas. 
Tāpēc ir jānosaka datums, līdz kuram ir jāievieš jaunas testa procedūras.

Grozījums Nr. 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) 2014. gadā ir paredzēts Eiropas 
Jauno braukšanas ciklu (NEDC) aizstāt 
ar jauno testa ciklu WLTP. Lai 
nodrošinātu to, ka saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 510/2011 tiek 
samazinātas emisijas, kā tas ir plānots, 
testa procedūru vietā ir jāizmanto WLTP, 
sākot ar 2016. gadu. Kad saskaņā ar šo 
regulu 2016. gadā tiks piemērota WLTP, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz testu cikliem.

Or. en

Pamatojums

Sākot ar 2016. gadu, jaunais WLTP cikls būtu jāpieņem pašreizējā NEDC cikla vietā.

Grozījums Nr. 44
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Autotransporta līdzekļu ātrums 
būtiski ietekmē to degvielas patēriņu un 
CO2 emisijas. Turklāt, ja vieglajiem 
kravas automobiļiem netiek noteikts 
ātruma ierobežojums, var veidoties 
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konkurence saistībā ar maksimālo 
ātrumu, un tā rezultātā var pārmērīgi 
pieaugt elektropārvades sistēmu izmēri, kā 
arī lēnāka darbība var tik uzskatīta par 
mazāk efektīvu. Tāpēc ir lietderīgi 
paplašināt darbības jomu Padomes 
1992. gada 10. februāra 
Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā1, lai tajā 
iekļautu vieglos kravas automobiļus, uz 
kuriem attiecas šī regula.
_______________
1 OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī
inovatīvām tehnoloģijām, nosaka mērķi 
147 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem nosaka mērķi 
110 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 120 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktais ietekmes novērtējums apliecināja, ka ierosinātais 147 g mērķis 
2020. gadam nav pietiekami vērienīgs, jo īpaši salīdzinājumā ar mērķi, kas noteikts 
vieglajiem automobiļiem. Vērienīgāks mērķis ir tehniski izpildāms, turklāt tas autovadītājiem
ļautu ietaupīt naudu.

Grozījums Nr. 47
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 128 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas ierosinātais mērķis 2020. gadam atbilst mērķim, kas vieglajiem kravas 
automobiļiem noteikts 2015. gadam, proti,16 %. Vieglajiem automobiļiem mērķis 
2020. gadam atbilst noteiktajam mērķa pieaugumam, proti, 27 %. Mērķim attiecībā uz 
vieglajiem kravas automobiļiem būtu jābūt 128 g CO2/km, lai visiem transportlīdzekļiem būtu 
vienlīdz vērienīgs mērķis.

Grozījums Nr. 48
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 118 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

Or. fr

Pamatojums

118 g CO2/km mērķis jaunajiem vieglajiem kravas automobiļiem atbilst 95 g CO2/km mērķim 
jaunajiem vieglajiem automobiļiem.

Grozījums Nr. 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
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vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī 
inovatīvām tehnoloģijām, nosaka mērķi 
147 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2020. gada.

vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007, Regulas (EK) 
Nr. 692/2008 III un XII pielikumu, 
UN/ECE R83-06 un UN/ECE R101 un 
kas piemērojamas, sākot ar šīs regulas 
spēkā stāšanās dienu, nosaka mērķi 147 g 
CO2/km, kurš piemērojams no 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Euro 6 regula (NEDC/ECE R83 un ECE R101) būtu jāatjaunina, lai nodrošinātu 
tādu pašu mērķu stingrību, kā noteikts šodien, neatkarīgi no paredzētajām pārmaiņām
saistībā ar procedūrām un ciklu.

Grozījums Nr. 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 128 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 135 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā Nr. 2009/0173 Komisija ierosināja vieglajiem kravas automobiļiem noteikt 
135 g CO2/km mērķi. Ņemot vērā progresu dzinēju attīstības jomā kopš tā laika, ir skaidrs, ka 
tas ir pilnīgi pamatots mērķis un, to sasniedzot, izmaksas samazināsies gandrīz visiem 
komerciālajiem pārvadātājiem Eiropā.

Grozījums Nr. 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 125 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, nosaka obligāto mērķi 
100 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2025. gada.”

Or. en

Grozījums Nr. 54
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, nosaka mērķi 
85 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2025. gada.”

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, nosaka mērķi 
105 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2025. gada.”

Or. en

Pamatojums

Nosakot ilgtermiņa mērķi 2025. gadam, ražotājiem būs nodrošināta noteiktība plānošanā 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
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Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, nosaka mērķi 
100 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2025. gada."

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu: 
“2.a Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, nosaka mērķi 
95 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2025. gada.”

Or. en

Pamatojums

Automobiļu ražošanas nozare izmanto ilgus plānošanas ciklus, un tā ir pietiekami laikus
jāinformē par turpmākiem mērķiem. Šajā regulā nosakot 95 g/km mērķi 2025. gadam, tiek 
nodrošināta noteiktība plānošanā un tas, lai centieni paaugstināt degvielas patēriņa 
efektivitāti jaunajiem vieglajiem kravas automobiļiem tiktu īstenoti arī pēc 2020. gada.

Grozījums Nr. 58
Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, nosaka mērķi 
90 g CO2/km, kurš piemērojams no 
2025. gada.”

Or. fr

Pamatojums

Automobiļu ražošanas nozarē ir jānosaka ilgtermiņa mērķi, lai nodrošinātu pārskatāmību.

Grozījums Nr. 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011 
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Ar šo regula attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām emisijām, kā 
norādīts 13. panta 1. punktā, nosaka 
mērķi robežās no 100 g CO2/km līdz 115 g 
CO2/km, kas piemērojams no 
2025. gada.”

Or. de
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Pamatojums

Ir svarīgi noteikt mērķlielumus sākumā, lai nodrošinātu noteiktību plānošanā rūpniecības 
nozarē. Tomēr vienlaikus pašlaik ir grūti precīzi noteikt, kāds mērķlielums būtu atbilstošs. 
Tāpēc būtu jānosaka mērķa robežas. Saskaņā ar daudziem pētījumiem un ekspertu viedokli 
reālistiski ir mērķi no 100 līdz 115 g CO2/km.

Grozījums Nr. 60
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta b) 
un c) apakšpunkts, 9. pants un 10. panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkts neattiecas 
uz ražotāju, kurš kopā ar visiem 
saistītajiem uzņēmumiem ir atbildīgs par 
mazāk nekā 500 jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem, kas ES reģistrēti iepriekšējā 
kalendāra gadā.

4. Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta b) 
un c) apakšpunkts, 9. pants un 10. panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkts neattiecas 
uz ražotāju, kurš kopā ar visiem 
saistītajiem uzņēmumiem ir atbildīgs par 
mazāk nekā 700 jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem, kas ES reģistrēti iepriekšējā 
kalendāra gadā.

Or. en

Pamatojums

Atceļot „de minimis” atbrīvojumus mazapjoma ražotājiem, kas reģistrē mazāk nekā 
700 automobiļu gadā (0,1 % no ES pārdošanas apjoma un vēl mazāk, ņemot vērā nobrauktos 
kilometrus), tiktu samazināts administratīvais slogs attiecīgajiem mazajiem uzņēmumiem par 
GBP 25 000 līdz 2020. gadam, neapdraudot ieguvumu videi, kas attiecas uz regulas darbības 
jomu.

Grozījums Nr. 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011 
5. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 5. pantam pievieno šādu 
punktu:
“Superkredītu termiņš ir 2018. gada 
1. janvāris.”

Or. de

Pamatojums

Superkredīti tika ieviesti kā pagaidu pasākums, lai sekmētu un paātrinātu ļoti zema oglekļa 
emisijas līmeņa transportlīdzekļu ieviešanu tirgū. Superkredītu apturēšana būtu pretrunā šai 
pagaidu pieejai, un tādā gadījumā vispārējais mērķis nebūtu tik vērienīgs.

Grozījums Nr. 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti
Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo kravas 
automobili, kura īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz 50 g CO2/km vai 50% no 
vērtības, kas paredzēta tā īpatnējo emisiju 
mērķī, uzskaita kā:
— 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
— 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
— 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,
— 2 vieglos kravas automobiļus no
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2017. gada.”

Or. en

Pamatojums

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Grozījums Nr. 63
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 5. pantu svītro.

Or. en

Pamatojums

Superkredīti vājina ražotājiem izvirzīto mērķu sasniegšanas izredzes, jo nodrošina ar 
emisijām saistītas atlaides tādu transportlīdzekļu pārdošanai, kuru emisijas nepārsniedz 
50 g/km CO2. Tas, ka šajā regulā elektriskos transportlīdzekļus uzskata par tādiem, kuri 
vispār nerada emisijas, jau ir ievērojams stimuls, jo labi funkcionējošiem elektriskajiem 
transportlīdzekļiem emisiju līmenis ir stipri augstāks par 0 g CO2/km. Superkredīti vēl vairāk 
izkropļotu vidējos noteiktos CO2 mērķus, radot vides apdraudējumu.
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Grozījums Nr. 64
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011 
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti
Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo kravas 
automobili, kura īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz 50 g CO2/km, uzskaita kā:
— 1 vieglo kravas automobili no
2014. gada.”

Or. en

Pamatojums

Superkredīti vājina regulas stingrību. Turklāt elektriskajiem kravas automobiļiem nav 
noteikts sasniegt 2020. gada mērķi, par ko notiek pārrunas attiecībā uz vieglajiem kravas 
automobiļiem 2017. un 2020. gadā. Tāpēc superkredīti ir jāsvītro no šiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 65
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti
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1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo kravas 
automobili, kura īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz 50 g CO2/km, uzskaita kā:
— 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
— 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
— 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,
— 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2017. gadā,
— 1 vieglo kravas automobili no 
2018. gada.
Attiecībā uz vieglajiem kravas 
automobiļiem, kuru īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz 50 g CO2/km, 
maksimālais skaits, kas jāņem vērā, 
piemērojot pirmajā daļā minēto 
aprēķinu, superkredītu shēmas darbības 
laikā nepārsniedz 25 000 vieglo kravas 
automobiļu uz vienu ražotāju.
2. Līdz katra gada 28. februārim attiecībā 
uz iepriekšējo gadu, kas sācies pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās, Komisija 
aprēķina, vai superkredītu kopējā summa 
ietekmē 1. pantā noteikto mērķi. Ja 
mērķis ir vājināts vairāk nekā par 2 g 
CO2/km, 5. pantā un šā panta 1. punktā 
minētais aprēķins jānosaka atkal uz 1 
vieglo kravas automobili attiecīgajā 
gadā.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā pētniecības un izstrādes, izejmateriālu un ražošanas izmaksas saistībā ar tādu 
automobiļu izstrādi, kuriem ir īpaši zemas oglekļa emisijas, ir augstas, ir vajadzīgas papildu 
iniciatīvas, lai mudinātu ražotājus ieviest tirgū ātrāk, nekā tas citādi tiktu darīts, automobiļus, 
kuriem ir īpaši zemas oglekļa emisijas. Tam ir paredzēti superkredīti, tomēr tie var arī 
mazināt iespēju sasniegt 2020. gada mērķi. Tāpēc nedrīkst pieļaut 2020. gada mērķu 
kumulatīvo vājināšanu, lai nodrošinātu kredītu kopējo ietekmi uz vidi.
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Grozījums Nr. 66
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti
Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo kravas 
automobili, kura īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz 50 g CO2/km vai 50% no 
vērtības, kas paredzēta tā īpatnējo emisiju 
mērķī, uzskaita kā:
— 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
— 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
— 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,
— 2 vieglos kravas automobiļus no
2017. gada.”

Or. en

Pamatojums

Superkredīti ir efektīvs instruments, lai atbalstītu CO2 emisiju samazināšanas tehnoloģijas. 
Tomēr pašreizējā situācija tirgū ir nestabila, un tāpēc ir jānodrošina zināma elastība.

Grozījums Nr. 67
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) iekļauj šādu pantu:
“5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces
Sākot ar 2014. gada 1. janvāri un katrā 
nākamajā kalendārajā gadā visiem vieglo 
kravas automobiļu ražotājiem vieglie 
kravas automobiļi jāaprīko ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo 
ātrumu 120 km/h.”

Or. en

Pamatojums

Ātruma ierobežošanas ierīces ir izmaksu ziņā ļoti efektīvs veids, kā samazināt degvielas 
patēriņu, un šajā saistībā ražotājiem daudz mazāk izmaksās šajā regulā noteikto mērķu 
sasniegšana emisiju samazināšanas jomā.

Grozījums Nr. 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) iekļauj šādu pantu:
“5.a pants

Ātruma ierobežošanas ierīces
Ātruma ierobežošanas ierīces tiek 
ieviestas līdz 2015. gadam, lai ierobežotu 
jaunu N1 vieglo kravas automobiļu 
maksimālo ātrumu, kas ir 100 km/h.”

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) iekļauj šādu pantu:
“5.a pants

Ātruma ierobežošanas ierīces
No 2015. gada 1. janvāra jaunu N1 tipa 
automobiļu maksimālā ātruma 
ierobežojums būs 90 km/h, obligāti 
uzstādot ātruma ierobežošanas ierīces.”

Or. en

Pamatojums

Visiem kravas automobiļiem ES ir noteikts ātruma ierobežojums. Atbrīvojot vieglos kravas 
automobiļus no ātruma ierobežojuma, veidosies negodīga konkurence starp vieglajiem kravas 
automobiļiem un smagajiem kravas automobiļiem, un tas veicinās sociālo nevienlīdzību un 
radīs lielākas emisijas un bīstamību uz ceļiem.

Grozījums Nr. 70
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) 8. pantā iekļauj šādu punktu:
“4.a Ja ražojumu atbilstības pārbaudes 
rezultātā dalībvalsts saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 12. panta 
3. punktu konstatē, ka CO2 emisijas 
transportlīdzeklim būtiski atšķiras no 
apstiprinātā tipa, par šādu novirzi ziņo 
Komisijai kopā ar sīkiem datiem, kas 
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noteikti šīs regulas II pielikumā.
Īpatnējās CO2 emisijas transportlīdzekļa 
tipam, kam ir konstatēta novirze, attiecīgi 
pielāgo, aprēķinot vidējo īpatnējo CO2
emisiju nākamajā kalendāra gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 71
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011 
12. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, kas panākts, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt līdz 
3 g CO2/km.”

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
12. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:
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“1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja 
vai ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, kas panākts, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas vai vairākus
inovatīvo tehnoloģiju veidus (“inovatīvo 
tehnoloģiju paketi”). Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt 
līdz 7 g CO2/km.”

Or. en

Grozījums Nr. 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) regulas 12. panta 2. punkta ievaddaļu 
aizstāj ar šādu:
“Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
inovatīvo tehnoloģiju vai inovatīvo 
tehnoloģiju paketes apstiprināšanas 
procedūru. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar šīs regulas 14. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 
Šie sīki izstrādātie noteikumi ir saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 
2. punktā paredzētajiem noteikumiem, 
un to pamatā ir šādi kritēriji attiecībā uz 
inovatīvajām tehnoloģijām:”

Or. en

Grozījums Nr. 74
Chris Davies
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Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, 
lai attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.

Līdz 2015. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz 1. panta 3. punktā minētā mērķa 
pārskatīšanu, lai noteiktu:

— kārtību, lai līdz 2025. gadam izmaksu 
ziņā efektīvi sasniegtu 105 g CO2/km 
ilgtermiņa mērķi, kura īstenojamība vēl 
jāapstiprina, pamatojoties uz 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem, 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 vieglo kravas 
automobiļu lietotājiem, Komisija 
vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumu, lai šo regulu grozītu 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru un pēc iespējas neitrālāk no 
konkurences viedokļa, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi.

Or. en

Pamatojums

Nosakot ilgtermiņa mērķi 2025. gadam, ražotājiem būs nodrošināta noteiktība plānošanā 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 75
Carl Schlyter
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Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, 
lai attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
veic sīki izstrādātu pētījumu par 85 g 
CO2/km mērķi 2025. gadam, tostarp 
īpatnējiem emisiju mērķiem, kārtību un 
citiem šajā regulā iekļautiem aspektiem, 
lai noskaidrotu, vai mērķis ir atbilstošs un 
vai mazāks mērķis ir pamatots, ņemot 
vērā zemu emisiju tehnoloģiju 
izmantošanu un to iekļaušanu vai 
pārmaiņas saistībā ar mērķiem klimata 
jomā. Šā pētījuma ietvaros Komisija ziņo 
par lietderības parametru, lai nošķirtu 
īpatnējo emisiju mērķus, un vajadzības 
gadījumā tā var iesniegt priekšlikumus, 
lai svaru aizstātu ar citu, atbilstošāku 
lietderības parametru.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.

Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada. Emisiju mērķus, kuri 
piemērojami laikposmā pēc 2020. gada, 
nosaka atbilstoši jaunajām CO2 emisiju 
mērīšanas procedūrām, kas minētas 



PE506.129v01-00 46/58 AM\928481LV.doc

LV

3. punktā. Šīs jaunās procedūras jānosaka 
un jāievieš līdz 2014. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada. Šā pārskata nolūks ir noteikt 
laikposmam pēc 2025. gada vidējo emisiju 
mērķi robežās no 100 līdz 115 g CO2/km 
jauniem vieglajiem transportlīdzekļiem.
Pamatojoties uz šo pārskatu, kas ietver 
vispārēju novērtējumu par ietekmi uz 
automobiļu rūpniecības nozari un 
saistītām nozarēm, Komisija vajadzības 
gadījumā iesniedz priekšlikumu, lai šo 
regulu grozītu tādā veidā, kas ir izmaksu 
ziņā efektīvs, pēc iespējas neitrāls no 
konkurences viedokļa un ļauj sasniegt
Savienības ilgtermiņa mērķus cīņā pret 
klimata pārmaiņām.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt mērķlielumus sākumā, lai nodrošinātu noteiktību plānošanā rūpniecības 
nozarē. Tomēr vienlaikus pašlaik ir grūti precīzi noteikt, kāds mērķlielums būtu atbilstošs. 
Tāpēc būtu jānosaka mērķa robežas. Saskaņā ar daudziem pētījumiem un ekspertu viedokli 
reālistiski ir mērķi no 100 līdz 115 g CO2/km.
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Grozījums Nr. 78
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc
2020. gada.

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada, lai sasniegtu 90 g CO2/km 
mērķi 2025. gadam.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.

Ātrākais līdz 2017. gadam un tikai pēc 
tam, kad ir pilnīgi noteikts jaunais testa 
cikls un jaunās testa procedūras, kad tās 
ir īstenotas un kad ir izvērtēti pirmie 
rezultāti, Komisija pārskata īpatnējo 
emisiju mērķus, kārtību un citus šajā regulā 
iekļautus aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem noteiktu 
CO2 emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.

Or. en
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Pamatojums

Termiņš mērķu priekšlikumu iesniegšanai pēc 2020. gada ir priekšlaicīgs, jo jaunais testa 
cikls un attiecīgās procedūras nebūs pilnīgi pieņemtas. Ierosinot jaunos mērķus pēc 
2020. gada, ir jāņem vērā arī atbilstības programmas īstenošana un rezultāti, bet tas būs 
iespējams tikai pēc 2017. gada. Jauni mērķi laikposmam pēc 2020. gada būtu jāierosina, 
ņemot vērā WLTP un attiecīgās procedūras. Turklāt ir jāizvērtē un jāņem vērā iespēja ieviest 
elektriskos automobiļus.

Grozījums Nr. 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem dienesta 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada. Šādi mērķi atbilst Savienības 
ilgtermiņa mērķiem klimata jomā 
2050. gadam un ietver vienlīdz vērienīgu 
mērķi vieglajiem automobiļiem un 
vieglajiem dienesta automobiļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- iekļauj šādu 1a) daļu:
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“Lai nodrošinātu, ka faktiskās emisijas ir 
pienācīgi atspoguļotas un ka izmērītās 
CO2 vērtības ir precīzi salīdzināmas, 
Komisija saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 14. panta 3. punktu 
nodrošina, ka tie testēšanas procedūras 
elementi, kam ir būtiska ietekme uz 
izmērītajām CO2 emisijām, ir precīzi 
definēti, lai ražotāji nevarētu izmantot 
testa cikla elastību.”

Or. en

Grozījums Nr. 82
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 1.b ievilkums (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 6. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- iekļauj šādu 1b) daļu:
“Lai pārbaudītu, vai CO2 emisijas 
sērijveidā ražotiem transportlīdzekļiem 
atbilst attiecīgajam tipam apstiprinātajām 
vērtībām, tiek nodrošināts, ka 
aerodinamikas un rites pretestības vērtība 
ir iegūta no transportlīdzekļa, kura 
ražošanas atbilstība tiek pārbaudīta.”

Or. en

Grozījums Nr. 83
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 6. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– otro daļu svītro, svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaglabā noteikumi, kas precizē, ka no dienas, kad CO2 emisiju mērīšanai piemēro 
pārskatīto procedūru, inovatīvās tehnoloģijas vairs neapstiprina.

Grozījums Nr. 84
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 120 + a 
× (M – M0),

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktais ietekmes novērtējums apliecināja, ka ierosinātais 147 g mērķis 
2020. gadam nav pietiekami vērienīgs, jo īpaši salīdzinājumā ar mērķi, kas noteikts 
vieglajiem automobiļiem. Vērienīgāks mērķis ir tehniski izpildāms, turklāt tas autovadītājiem 
ļautu ietaupīt naudu.

Grozījums Nr. 85
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 110 + a 
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× (M – M0), × (M – M0),

Or. en

Grozījums Nr. 86
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 128 + a 
× (M – M0),

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais mērķis 2020. gadam atbilst mērķim, kas vieglajiem kravas 
automobiļiem noteikts 2015. gadam, proti,16 %. Vieglajiem automobiļiem mērķis 
2020. gadam atbilst noteiktajam mērķa pieaugumam, proti, 27 %. Mērķim attiecībā uz 
vieglajiem kravas automobiļiem būtu jābūt 128 g CO2/km, lai visiem transportlīdzekļiem būtu 
vienlīdz vērienīgs mērķis.

Grozījums Nr. 87
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011 
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas =
147 + a × (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 
118 + a × (M – M0),

Or. fr
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Pamatojums

118 g CO2/km mērķis jaunajiem vieglajiem kravas automobiļiem atbilst 95 g CO2/km mērķim 
jaunajiem vieglajiem automobiļiem.

Grozījums Nr. 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 128 + a 
× (M – M0),

Or. en

Grozījums Nr. 89
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 135 + a 
× (M – M0),

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 147 g CO2/km mērķis liedz vieglo kravas automobiļu lietotājiem izmantot būtiski 
uzlaboto degvielas ekonomiju. Nosakot 135 g CO2/km mērķi, varētu nodrošināt efektīvāku 
degvielas patēriņu, un tādējādi tiktu samazinātas transporta izmaksas gandrīz visiem 
uzņēmumiem Eiropā.
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Grozījums Nr. 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 125 + a 
× (M – M0),

Or. en

Grozījums Nr. 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
īpatnējās CO2 emisijas = 100 + a × (M –
M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = *
(* vienāds ar 100 % līkni).”

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas =
90 + a × (M – M0),

kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = vienāds ar 100 % līkni.”

Or. fr

Pamatojums

Automobiļu ražošanas nozarē ir jānosaka vērienīgi ilgtermiņa mērķi.

Grozījums Nr. 93
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 105 + 
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a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = vienāds ar 100 % līkni.”

Or. en

Grozījums Nr. 94
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:

“ca) no 2025. gada:
īpatnējās CO2 emisijas = 85 + a × (M –
M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = 0,093.”

Or. en

Grozījums Nr. 95
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 510/2011 
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 95 + a 
× (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = vienāds ar 100 % līkni.”

Or. en

Grozījums Nr. 96
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 92/6/EEK
1. un 2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) Direktīvas 92/6/EEK grozījumi
Padomes Direktīvu 92/6/EEK1 groza šādi, 
un grozījumi stājas spēkā, sākot ar ...*:
a) 1. pantu aizstāj ar šādu:
“Šajā direktīvā “mehāniskais 
transportlīdzeklis” ir jebkurš 
transportlīdzeklis ar motoru, kas iekļaujas 
M2, M3, N1, N2 vai N3 kategorijā, ir 
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 
definīcijai Direktīvas 70/156/EEK2
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II pielikumā.”
b) 2. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka 1. pantā minētos N1 
(2. un 3. klases), N2, M2 un M3 
kategoriju 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, lūdzu ievietot datumu: viens gads 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
1 OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.
2 OV C 42, 23.2.1970., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Autotransporta līdzekļu ātrums būtiski ietekmē to degvielas patēriņu un CO2 emisijas. Ja nav 
vieglo kravas automobiļu ātruma ierobežojumu, ir iespējams, ka pastāv konkurences elements 
attiecībā uz maksimālo ātrumu, kā rezultātā elektropārvades sistēmu izmēri var būt pārāk 
lieli un lēnāka darbība var tik uzskatīta par mazāk efektīvu. Ar šo grozījumu N1 kategorija 
tiek iekļauta Padomes Direktīvā 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā.

Grozījums Nr. 97
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu konsolidē regulā, ko tā groza, 
mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās 
dienas.

Or. fr



PE506.129v01-00 58/58 AM\928481LV.doc

LV


