
AM\931181LV.doc PE506.077v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2012/0190(COD)

22.3.2013

GROZĪJUMI Nr.
18 - 177

Ziņojuma projekts
Thomas Ulmer
(PE500.598v03-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 443/2009, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo 
automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam

Regulas priekšlikums
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))



PE506.077v02-00 2/103 AM\931181LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\931181LV.doc 3/103 PE506.077v02-00

LV

Grozījums Nr. 18
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Jauna mērķa noteikšana 
50 g CO2/km apjomā 2025. gadam 
palīdzēs nodrošināt, ka vieglo automobiļu 
degvielas patēriņa efektivitāte turpinās 
uzlaboties arī pēc 2020. gada, naftas cenu 
krīzes mazāk ietekmēs ekonomiku un 
tirgū lielākā skaitā būs pieejami 
transportlīdzekļi ar īpaši zemām oglekļa 
emisijām, lai palīdzētu sasniegt mērķus, 
kas noteikti Komisijas “Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Pamatojums

Vācijas Bundestāgs 2012. gada jūnijā aicināja federālo valdību atbalstīt vērienīgu Eiropas 
nostāju, proti, 50 g CO2/km līdz 2025. gadam, kas atbalstītu vēl vērienīgākos un steidzami 
vajadzīgos Eiropas klimata mērķus.

Grozījums Nr. 19
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Turpmāka mērķa noteikšana 
60 CO2 g/km apjomā 2025. gadam ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu prognozējamu 
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politikas regulējumu automobiļu 
ražotājiem saistībā ar automobiļu 
vajadzīgo nepārtraukto degvielas patēriņa 
efektivitātes uzlabojumu pēc 2020. gada 
saskaņā ar transporta nozares 
dekarbonizāciju atbilstīgi Savienības 
klimata mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pasaules progresīvo tehnoloģiju 
tirgus turpmāka attīstība, kuras mērķis ir 
uzlabot vieglo automobiļu efektivitāti, 
atbilst pamatiniciatīvai “Resursu ziņā 
efektīva Eiropa”, kas paredzēta stratēģijā 
“Eiropa 2020”, un atbalsta pāreju uz 
resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, lai 
panāktu ilgtspējīgu izaugsmi. Lai 
turpinātu stimulēt inovācijas šajā jomā, 
šajā regulā būtu jānosaka ilgtermiņa 
mērķis 2025. gadam.

Or. en

Pamatojums

Tiek lēsts, ka nepieciešamība ES ražot degvielas patēriņa ziņā efektīvākus transportlīdzekļus 
līdz 2030. gadam radīs 110 000 jaunas darbavietas, jo īpaši ķīmisko vielu un elektronikas 
nozarēs (McKinsey). Mērķis 70 gCO2 /km apjomā 2025. gadā nodrošinātu, ka turpināsies 
ieguldījumi alternatīvos spēka piedziņas blokos, radot papildu darbavietas Eiropā augsto 
tehnoloģiju nozarēs.

Grozījums Nr. 21
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Lai nodrošinātu sociālo vienlīdzību 
un ilgtspēju, sākot no 2025. gada, 
nevajadzētu būt nekādam lietderības
parametram un nekādam slīpumam.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā transportlīdzekļu tehnoloģiju ar īpaši zemām oglekļa emisijām aizvien plašāku
ienākšanu tirgū, lietderības parametrs un slīpums kļūst nevajadzīgi, jo ražotāji var panākt 
nulles līmeņa emisijas.

Grozījums Nr. 22
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Šajā regulā būtu jāatzīst iespējamais 
kaitējums, kuru nozarei varētu radīt 
2025. gada mērķa vēlāka ieviešana, kas 
kaitētu plānošanas uzticamībai, kura 
vajadzīga, lai sasniegtu vērienīgo 
2025. gada mērķi.

Or. en

Pamatojums

Ražotāji vēlas, lai plānošana būtu uzticami zināma vairākus gadus iepriekš. Ir plaši 
pieejamas zināšanas par iespējamiem CO2 samazinājumiem, tādēļ likumdevējam būtu 
jānodrošina, ka ieguldījumi transportlīdzekļos ar zemām oglekļa emisijām atmaksāsies.

Grozījums Nr. 23
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 95 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 95 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 veikto 
pētījumu rezultāti liecina, ka saskaņā ar 
minēto regulu izmantotās testa
procedūras CO2 emisiju mērīšanai nav 
traucējušas ražotājiem izmantot arvien 
plašākas iespējas, kuru dēļ panākts 
iespējams CO2 emisiju samazinājums, kas 
nav saistīts ar tehnoloģiskiem 
uzlabojumiem un nav sasniedzams reālos 
braukšanas apstākļos uz ceļa. Tāpēc 
Regula (EK) Nr. 715/2007 būtu steidzami 
jāpārskata, lai nodrošinātu, ka testa
procedūras atbilstīgi norāda automobiļu 
faktiskās CO2 emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 24
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 95 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 95 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
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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.

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. Komisijas veiktie pētījumi 
liecina, ka saskaņā ar Regulu par CO2
emisiju mērīšanu izmantotās testa 
procedūras nav novērsušas ražotāju 
arvien biežāku elastīguma izmantošanu, 
tādējādi radot CO2 emisiju šķietamu 
samazinājumu, kas nav skaidrojams ar 
tehniskiem uzlabojumiem un nav 
sasniedzams reālos braukšanas apstākļos
uz ceļa. Tāpēc Regula (EK) Nr. 715/2007, 
Eiropas Jaunais braukšanas cikls 
(NEDC), ir steidzami jāgroza, un tas 
jāizdara līdz 2014. gada beigām, lai testa 
procedūrās nodrošinātu CO2 emisiju 
atbilstošu noteikšanu, norādot situāciju 
reālos braukšanas apstākļos uz ceļa. Kā 
nākamais pasākums pēc tam, kad tiks 
pabeigta vieglajiem automobiļiem 
paredzētā pasaules mēroga testa 
procedūra (WLTP), ko šobrīd izstrādā 
ANO Eiropas Ekonomikas komisija,
jānodrošina tās iespējami ātra iekļaušana 
Savienības tiesību aktos. Tomēr Komisijai 
vajadzētu apsvērt, vai pirms WLTP 
iekļaušanas Savienības tiesību aktos to 
nevajadzētu papildināt ar turpmākiem 
noteikumiem, lai nodrošinātu, ka testa 
procedūrās tiek atbilstoši norādītas reālos 
braukšanas apstākļos radītās emisijas.

Or. de

Pamatojums

Patērētājiem jānodrošina uzticami apstiprinātie patēriņa rādītāji. Pašlaik spēkā esošais testa 
cikls pieļauj daudzas elastīguma iespējas un neatbilst reālajai situācijai. Ar WLTP tiks 
ieviesti uzlabojumi, taču līdz izstrādes pabeigšanai būs nepieciešams vēl zināms laiks. Tādēļ 
pirms WLTP ieviešanas Eiropas Jaunais braukšanas cikls (NEDC) ir jāgroza. Turklāt būtu 
jāapsver iespēja apvienot WLTP ar ES noteikumiem, jo vispārējs cikls nevar visaptveroši 
atspoguļot ES situāciju kopumā.
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Grozījums Nr. 25
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ražotāju atbilstību šīs regulas 
mērķiem būtu jānovērtē Savienības 
līmenī. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz šajā regulā 
noteikto līmeni, sākot ar 2012. gadu, 
nosaka piemaksu par pārsniegtajām 
emisijām par katru kalendāro gadu. 
Piemaksa būtu jākoriģē atbilstoši 
apjomam, kādā ražotāji neievēro savu 
mērķi. Laika gaitā tā būtu jāpaaugstina. 
Lai nodrošinātu pietiekamu stimulu veikt 
pasākumus vieglo automobiļu radīto 
īpatnējo CO2 emisiju samazināšanai, 
piemaksai jāatspoguļo tehnoloģiskās 
izmaksas un iespējamās augstākās 
robežizmaksas, ko rada šīs regulas 
ievērošana. No piemaksas par 
pārsniegtajām emisijām iegūto summu 
uzskata par Savienības vispārējā budžeta 
ienākumu.

Or. en

Pamatojums

Piemaksa par pārsniegtajām emisijām jānosaka tādā apmērā, kas nodrošina, ka visi ražotāji 
ievēro regulu. Lai nodrošinātu pietiekamu stimulu veikt pasākumus vieglo automobiļu radīto 
īpatnējo CO2 emisiju samazināšanai, piemaksai jāatspoguļo iespējamās augstākās 
robežizmaksas atsevišķiem ražotājiem, pamatojoties uz tehnoloģijas izmaksām.

Grozījums Nr. 26
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Izmaksu aplēses, lai sasniegtu mērķi 
95 g CO2/km apjomā 2020. gadā, ir 
ievērojami zemākas par sākotnējām 
prognozēm. Mērķa sasniegšana ir atzīta 
par iespējamu, tādēļ netiek uzskatīts, ka 
būtu vajadzīga pakāpeniska īstenošana šīs 
regulas piemērošanas datumam.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas uzdevumā veiktā pamatanalīze apliecināja, ka 95 g CO2 mērķa 
sasniegšana 2020. gadā ir iespējama, tādēļ nav vajadzīga pakāpeniska īstenošana.

Grozījums Nr. 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Augstās un arvien pieaugošas fosilā 
kurināmā un jo īpaši naftas cenas 
apdraud ekonomikas atlabšanu, 
energoapgādes drošību un energoapgādes 
pieejamību par saprātīgām cenām Eiropā. 
Naftas krīzes var izraisīt spēcīgas 
recesijas, konkurences vājināšanos un 
bezdarba pieaugumu. Tāpēc naftas 
atkarības samazināšana, cita starpā 
palielinot jaunu transportlīdzekļu 
efektivitāti un ilgtspēju, ir prioritāra.

Or. it

Grozījums Nr. 28
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atzīstot augstās izmaksas par 
pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, 
kuri rada minimālas oglekļa dioksīda 
emisijas, ir lietderīgi to komercializācijas 
sākumposmos pagaidu kārtā un 
ierobežotā mērā paātrināt un atvieglot to 
ieviešanas procesu Savienības tirgū.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Superkredīti vājina ražotājiem izvirzītā īpatnējās emisijas mērķa sasniegšanas izredzes, jo 
nodrošina emisijas kvotas tādu transportlīdzekļu tirdzniecībai, kuru emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km. 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 vidējo īpatnējo CO2 emisiju mērķus, kaitējot šīs regulas ekoloģiskajai integritātei. 
Tādēļ superkredīti būtu jānoraida.

Grozījums Nr. 29
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atzīstot augstās izmaksas par 
pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, 
kuri rada minimālas oglekļa dioksīda 
emisijas, ir lietderīgi to komercializācijas 
sākumposmos pagaidu kārtā un 
ierobežotā mērā paātrināt un atvieglot to 
ieviešanas procesu Savienības tirgū.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Superkredīti var apdraudēt ar CO2 emisiju samazinājumu saistītā mērķa sasniegšanu, tāpēc 
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tie ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 30
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atzīstot augstās izmaksas par 
pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, kuri 
rada minimālas oglekļa dioksīda emisijas, 
ir lietderīgi to komercializācijas 
sākumposmos pagaidu kārtā un ierobežotā 
mērā paātrināt un atvieglot to ieviešanas 
procesu Savienības tirgū.

(3) Atzīstot augstās izmaksas par 
pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, kuri 
rada minimālas oglekļa dioksīda emisijas, 
ir lietderīgi to komercializācijas 
sākumposmos pagaidu kārtā un ierobežotā 
mērā paātrināt un atvieglot to ieviešanas 
procesu Savienības tirgū, līdz 2025. gadam 
uzskaitot šādus transportlīdzekļus kā 
nulles emisijas transportlīdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atzīstot augstās izmaksas par 
pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, kuri 
rada minimālas oglekļa dioksīda emisijas, 
ir lietderīgi to komercializācijas 
sākumposmos pagaidu kārtā un 
ierobežotā mērā paātrināt un atvieglot to 
ieviešanas procesu Savienības tirgū.

(3) Atzīstot augstās izmaksas par 
pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, kuri 
rada minimālas oglekļa dioksīda emisijas, 
ir lietderīgi jau pašreiz noteikt 2025. gada 
robežvērtību, lai nodrošinātu atbilstošu 
plānošanas perspektīvu.

Or. de
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Pamatojums

Veicot transportlīdzekļu ar īpaši zemu CO2 emisiju līmeni vairākkārtēju pieskaitīšanu, tiek 
samazināta 2020. gada robežvērtība, kas ir pretrunā regulas mērķim. Robežvērtības 
noteikšana 2025. gadam ļautu tirgū plašāk ieviest transportlīdzekļus ar īpaši zemu CO2
emisiju līmeni, vienlaikus nesamazinot 2020. gada robežvērtību, tāpēc tai jādod priekšroka 
salīdzinājumā ar vairākkārtējas pieskaitīšanas atvieglojumiem.

Grozījums Nr. 32
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai gan, ņemot vērā ekspluatācijas 
cikla perspektīvu, konkrētu alternatīvu 
degvielu izmantošana var nodrošināt 
būtiskus CO2 samazinājumus, ir atzīts, ka 
CO2 emisijas, ko rada šādu alternatīvu 
degvielu ražošana, var būt augstākas par 
tradicionālo degvielu ražošanas emisijām. 
Tādēļ visu transportlīdzekļu, tostarp ar 
alternatīvām degvielām darbināmu 
transportlīdzekļu, ar ražošanu saistītās
emisijas būtu jāņem vērā atbilstīgi to 
tirgus daļas pieaugumam. Tāpēc attiecībā 
uz laikposmu pēc 2025. gada Komisijai 
būtu jāievieš rādītāji, kuros ir ņemtas vērā 
siltumnīcefekta gāzu ar ražošanu saistītās 
emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai transportlīdzekļi ar īpaši zemu 
CO2 emisiju līmeni jeb elektroautomobiļi
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ātrāk gūtu atsaucību tirgū, visā Savienībā 
jāizveido tāda piemērota infrastruktūra 
alternatīvās degvielas un elektroenerģijas 
nodrošināšanai transportlīdzekļiem, kas 
ietver uzlādes punktu blīvu tīklu visās tam 
piemērotajās vietās, kurās uz daudzām 
stundām var novietot daudzus 
elektroautomobiļus, piemēram, “Novieto 
un brauc” stāvvietas (“Park & Ride”). 
Elektroautomobiļi elektroenerģijas 
uzkrāšanai galvenokārt izmanto 
vēja/saules enerģijas pārpalikumu. 
Turklāt ieteicams visā Eiropā ieviest 
maiņas numura zīmi, lai regulāru nelielu 
attālumu veikšanai varētu vairāk izmantot 
elektroautomobiļus.

Or. de

Pamatojums

Elektroautomobiļi ir jo īpaši lietderīgi, ja tos izmanto vēja/saules enerģijas pārpalikuma 
saglabāšanai. Tomēr tam ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Turklāt maiņas numura 
zīmes ieviešana pēc Vācijas/Austrijas parauga varētu sekmēt maza elektroautomobiļa iegādi 
(ikdienas) regulārai attāluma veikšanai, savukārt ģimenes izbraucieniem arī turpmāk varētu 
tikt izmantots lielāks transportlīdzeklis.

Grozījums Nr. 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
automobiļiem gadā, ir izslēgti no īpatnējo 
emisiju mērķa un maksas par 

svītrots
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pārsniegtajām emisijām piemērošanas 
jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sophie Auconie

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 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
1000 jauniem vieglajiem automobiļiem 
gadā, ir izslēgti no īpatnējo emisiju mērķa 
un piemaksas par pārsniegtajām emisijām 
piemērošanas jomas.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir 
atkāpi mazapjoma ražotājiem, ir 
jāvienkāršo, lai pieļautu lielāku elastību 
attiecībā uz termiņu, kādā ražotājiem 
jāiesniedz pieteikums par atkāpes 
piemērošanu un Komisijai jāpieņem 
lēmums par tās piešķiršanu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir 
atkāpes specifisku modeļu ražotājiem, 
būtu jāturpina attiecībā uz 2020. gadu.
Tomēr, lai nodrošinātu to, ka 
samazinājums, kuru pieprasa īstenot 
specifisku modeļu ražotājiem, atbilstu 
lielapjoma ražotāju īstenotajam 
samazinājumam, no 2020. gada būtu 
jāpiemēro mērķis, kas ir par 45 % mazāks 
nekā specifisku modeļu ražotāju vidējās 
īpatnējās emisijas 2007. gadā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 38
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir 
atkāpes specifisku modeļu ražotājiem, būtu 
jāturpina attiecībā uz 2020. gadu. Tomēr, 
lai nodrošinātu to, ka samazinājums, kuru 
pieprasa īstenot specifisku modeļu 
ražotājiem, atbilstu lielapjoma ražotāju 
īstenotajam samazinājumam, no 
2020. gada būtu jāpiemēro mērķis, kas ir 
par 45 % mazāks nekā specifisku modeļu 
ražotāju vidējās īpatnējās emisijas 
2007. gadā.

(6) Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir 
atkāpes specifisku modeļu ražotājiem, būtu 
jāturpina attiecībā uz 2020. gadu. Tomēr, 
lai nodrošinātu to, ka samazinājums, kuru 
pieprasa īstenot specifisku modeļu 
ražotājiem, atbilstu lielapjoma ražotāju 
īstenotajam samazinājumam, no 
2020. gada būtu jāpiemēro mērķis, kas ir 
par 45 % mazāks nekā specifisku modeļu 
ražotāju vidējās īpatnējās emisijas 
2007. gadā. Līdzvērtīgi mērķi būtu 
jānosaka 2025. gadam.
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā automobiļu nozarei ir 
jānodrošina pietiekams laiks un tā kā ir 
jāaizsargā tās plānošanas un ieguldījumu 
noteiktība, šajā regulā ir atbilstīgi noteikt 
indikatīvu mērķi attiecībā uz CO2 emisiju 
samazinājumiem līdz 2025. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) 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. Ziņojumā 
būtu jāņem vērā CO2 emisijas visā 
automobiļu dzīves ciklā (tostarp ražošanas 
un ekspluatācijas izbeigšanas posmā).
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Or. it

Grozījums Nr. 41
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) 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, par CO2 emisiju ietekmi, kas 
kopumā saistīta ar vieglo automobiļu trim 
dzīves cikla posmiem — ražošanu, 
ekspluatāciju un ekspluatācijas 
izbeigšanu —, 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.

Or. de

Pamatojums

Emisiju līmeņa samazināšana tikai vieglo automobiļu izmantošanas posmā var radīt ietekmes 
uz vidi palielināšanos ražošanas un otrreizējas pārstrādes dzīves cikla posmā. Tāpēc vieglo 
automobiļu emisiju līmenis aptuveni jāplāno visā dzīves ciklā, lai vispārējā emisiju līmeņa 
ievērojamas paaugstināšanās gadījumā savlaicīgi tiktu izstrādāti pretpasākumu priekšlikumi.

Grozījums Nr. 42
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šo 
regulu varētu grozīt attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu 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. ES 
ilgtermiņa samazinājuma mērķi ir 
atkarīgi no vispārēja nolīguma 
noslēgšanas par siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu.

Or. pl

Grozījums Nr. 43
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams noteikt jaunu CO2 emisiju 
samazinājuma mērķi attiecībā uz 
laikposmu pēc 2020. gada. Šis mērķis 
jānosaka, pamatojoties uz novērtējumu par 
vajadzīgo samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē.
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Or. fr

Grozījums Nr. 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) 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
šajā regulā tiktu noteikts mērķis 
2025. gadam un lai Komisija sniegtu 
ziņojumu par CO2 emisiju mērķiem
jauniem vieglajiem automobiļiem 
2030. gadā un pēc tam.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi sniegt skaidru politisko vēstījumu automobiļu ražotājiem, ka ir jāturpina panākt 
emisiju samazinājumi un nodrošināt plānošanas un ieguldījumu noteiktību automobiļu 
nozarei un automobiļu daļu ražotājiem. Vieglo automobiļu produkta cikli ir 5–7 gadi, 
furgonu — vairāk nekā 10 gadi (ACEA). Tāpēc pašreiz ir būtiski vienoties par 2025. gada 
mērķi un noteikt grafiku šā mērķa grozīšanai 2030. gadam.

Grozījums Nr. 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju (7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
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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.

veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams noteikt CO2 emisiju 
samazinājuma mērķi attiecībā uz 
laikposmu pēc 2020. gada. Šim mērķim
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. en

Grozījums Nr. 46
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) 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, kad tiks 
noteiktas jaunās testa procedūras un būs 
labāk novērtēti pašreizējie tehnoloģiskie 
jauninājumi. Pēc tam Komisija sniegs
ziņojumu un attiecīgā gadījumā nāks klajā 
ar priekšlikumiem par mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada.

Or. fr
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Grozījums Nr. 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 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.

(7) 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. Ziņojumā 
jāņem vērā CO2 emisijas visā automobiļu 
dzīves cikla posmā (tostarp ražošanas un 
ekspluatācijas izbeigšanas laikā).

Or. en

Grozījums Nr. 48
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ekoinovācijām ir svarīga nozīme, 
uzlabojot jaunu vieglo automobiļu emisiju 
rādītājus. Ekoinovāciju pašreizējais 
stimulu mehānisms pienācīgi nedarbojas 
galvenokārt Komisijas 2011. gada 
25. jūlija Īstenošanas regulā (ES) 
Nr. 725/2011, ar ko izveido procedūru 
inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanai un 
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sertificēšanai, lai samazinātu CO2
emisijas no vieglajiem automobiļiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 443/20091, 
paredzēto nosacījumu dēļ. Lai 
racionalizētu un vienkāršotu procedūru, 
ar ko inovatīvas tehnoloģijas apstiprina 
kā ekoinovācijas, Komisijai būtu jāgroza 
minētā regula.
____________________
1 OV L 194, 26.7.2011., 19. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tā kā pareiza un uzticama 
informācija par CO2 un degvielas 
patēriņu ir nozīmīga, lai patērētāji varētu 
izdarīt informētas izvēles, ir jāvelta īpaša 
uzmanība minēto divu parametru 
prognozēšanai. Transportlīdzekļu reālās 
emisijas ceļu satiksmē pašlaik ievērojami 
atšķiras no pašreizējā testa ciklā 
noteiktajām vērtībām. Tāpēc ir ātri 
jāizstrādā uzlabots testa cikls.

Or. it

Grozījums Nr. 50
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai efektīvi izmērītu jauno 
transportlīdzekļu īpatnējās CO2 emisijas 
un tuvinātu to vērtību emisijām parastos 
braukšanas apstākļos uz ceļa, Eiropas 
Komisijai jāpasteidzina jaunās pasaules 
mēroga testa procedūras (WLTP) 
vieglajiem automobiļiem izstrādāšana, lai 
to varētu apstiprināt Eiropas līmenī līdz 
2014. gada beigām un sākt piemērot no 
2017. gada janvāra.

Or. it

Grozījums Nr. 51
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) 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.

(8) 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 (WLTP), 
kas pēc pabeigšanas būtu jāintegrē 
Savienības tiesību aktos. Komisijai, kad tā
integrēs WLTP Savienības tiesību aktos,
būtu jāapsver nepieciešamība to
papildināt ar papildu noteikumiem, jo
īpaši attiecībā uz šīs regulas īstenošanu, 
lai nodrošinātu, ka testa procedūras
pienācīgi atspoguļo emisijas, kas rodas
reālos braukšanas apstākļos uz ceļa. 
Gaidot WLTP izstrādes pabeigšanu,
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) 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) 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.

(8) 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.
Tāpēc, ja WLTP procedūra nebūs 
apstiprināta līdz 2014. gadam, Eiropas 
Komisijai būtu nekavējoties jāizdara 
grozījumi Savienības mērīšanas 
procedūrās, kas noteiktas Regulā (EK) 
Nr. 715/2007, lai ņemtu vērā ceļu 
satiksmē braucošo automobiļu CO2
emisiju faktisko apjomu.

Or. it
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Grozījums Nr. 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) 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.

(8) 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 ņemot 
vērā pašreizējā testa cikla trūkumus, būtu 
ātri jāizstrādā jauns testa cikls, kas 
patiešām atspoguļo automobiļu faktiskās 
emisijas, lai novērstu atšķirīgas 
interpretācijas un novirzes starp 
dalībvalstīm. Gaidot jaunā testa cikla 
pieņemšanu, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 

(8) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
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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.

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 (WLTP), 
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. Lai 
nodrošinātu, ka šī regula panāk gaidītos 
emisiju samazinājumus, testa procedūra, 
sākot no 2016. gada 1. janvāra, būtu 
jānomaina uz WLTP. Kad 2016. gadā šīs 
regulas vajadzībām sāks piemērot WLTP, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm.

Or. en

Pamatojums

Ir vispārēji atzīts, ka pašreizējais testa cikls precīzi neatspoguļo reālos braukšanas apstākļus. 
Jaunās WLTP procedūras izstrādē ir panākts labs progress un to ir paredzēts pabeigt 
2014. gadā. Tas atrisinās daudzas no pašreizējā NEDC testa problēmām. Tāpēc jaunais 
WLTP cikls un procedūras būtu jāpieņem, sākot no 2016. gada.

Grozījums Nr. 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) 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 

(8) 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 
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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.

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. Tomēr pēc testa cikla 
pabeigšanas jānodrošina tā iespējami 
ātrāka iekļaušana Savienības tiesību 
aktos. Turklāt Komisijai vajadzētu 
apsvērt, vai pirms WLTP iekļaušanas 
Savienības tiesību aktos to nevajadzētu 
papildināt ar turpmākiem noteikumiem, 
lai nodrošinātu, ka testa procedūrās tiek 
atbilstoši atspoguļotas reālos braukšanas 
apstākļos radītās emisijas. 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 jānodrošina uzticami apstiprinātie patēriņa rādītāji. Pašlaik spēkā esošais testa 
cikls pieļauj daudzas elastīguma iespējas un neatbilst reālajai situācijai. Ar WLTP tiks 
ieviesti uzlabojumi, taču līdz izstrādes pabeigšanai būs nepieciešams vēl zināms laiks. Tādēļ 
pirms WLTP ieviešanas Eiropas Jaunajam braukšanas ciklam (NEDC) jāpiemēro 
pamatojums. Turklāt būtu jāapsver iespēja apvienot WLTP ar ES noteikumiem, jo vispārējs 
cikls nevar atspoguļot ES situāciju kopumā.

Grozījums Nr. 56
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai nodrošinātu pietiekamu stimulu 
ieviest uzlabojumus vieglo automobiļu 
radīto īpatnējo CO2 emisiju 
samazināšanai, piemaksa par 
pārsniegtajām emisijām būtu jākoriģē, lai 
tā atspoguļotu tehnoloģiskās izmaksas un 
iespējamās augstākās robežizmaksas, ko 
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rada šīs regulas ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Dažas alternatīvās degvielas 
nodrošina CO2 emisiju būtisku 
samazinājumu, tomēr ir nostiprinājusies 
pārliecība, ka, ņemot vērā visu dzīves 
ciklu, šo alternatīvo degvielu CO2 emisijas 
varētu būt lielākas nekā parasto degvielu 
CO2 emisijas. Tāpēc jāņem vērā emisijas, 
kas saistītas ar visu alternatīvo degvielu 
iepriekšēju enerģijas ražošanu, jo šo 
degvielu tirgus daļa palielinās.

Or. de

Pamatojums

Regula Nr. 443/2009 attiecas tikai uz transportlīdzekļu izplūdes gāzēm, bet tā neattiecas uz 
emisijām, kas saistītas ar elektroenerģijas vai ūdeņraža ražošanu tā dēvētajiem nulles emisiju 
transportlīdzekļiem, lai gan to faktiskās emisijas var būt ievērojami lielākas. Lai ražotājam 
nodrošinātu iespēju izvēlēties dzinējus, kas kopumā rada vismazākās emisijas, šajā regulā 
jāņem vērā arī visas iepriekšējā posmā radītās emisijas, kā tas ir ierasts ASV.

Grozījums Nr. 58
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) “Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā” ir ieteikts 
samazinājuma mērķis no 54 % uz 67 % 
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visai transporta nozarei kopumā. Lai 
mudinātu automobiļu nozari vēl vairāk 
samazināt no jauna reģistrēto 
transportlīdzekļu emisijas un lai 
nodrošinātu iespēju salīdzināt dažādas 
jaunu rādītāju un parametru iespējas, ir 
vajadzīga ilgtermiņa pieeja, ar ko noteikt 
jaunus mērķus laikposmam pēc 
2020. gada. Šiem mērķiem būtu jāatbalsta 
Savienības vadošā starptautiskā pozīcija 
transportlīdzekļu ar zemu CO2 emisiju 
līmeni jomā, jāveicina pētniecība un 
izstrāde šajā jomā, kā arī jāsekmē 
patērētāju un tirgus atbalsts 
transportlīdzekļiem ar zemu emisiju 
līmeni, vienlaikus ņemot vērā cenas 
pieejamību un sociālo vienlīdzību. 
Komisijai būtu jāiesniedz sīki izstrādāts 
grafiks visu attiecīgo jautājumu 
izskatīšanai, apspriešanai un lēmumu 
pieņemšanai kopā ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, lai ne vēlāk kā 
2017. gadā noteiktu mērķi laikposmam 
pēc 2020. gada un lai nozarei nodrošinātu 
vajadzīgo sagatavošanās laiku, kas 
nepieciešams atbilstības nodrošināšanai 
šim mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
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aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas izmaiņām un izmaiņām 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas un balstvirsmas izmaiņām un 
izmaiņām reglamentētajā testa procedūrā 
īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta 
Regulā (EK) Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija sagatavošanās darba laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas izmaiņām un izmaiņām 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas un transportlīdzekļa balstvirsmas
izmaiņām un izmaiņām reglamentētajā 
testa procedūrā īpatnējo CO2 emisiju 
mērīšanai, kas minēta Regulā (EK) 
Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, lai Komisija 
sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.
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Or. de

Pamatojums

CO2 robežvērtībās jāietver arī transportlīdzekļa lietderība. Starp svaru un lietderību nav 
tiešas saistības. Aprēķinot transportlīdzekļa balstvirsmu — joslas platuma reizinājums ar 
laukumu starp četriem riteņiem — tiek iegūta atbilstošāka lietderības vērtība. Arī ASV 
balstvirsmu izmanto kā „lietderības parametru”. Turklāt, par parametru izmantojot 
balstvirsmu, tiktu mazināta tendence ražot arvien smagākus transportlīdzekļus un veicināta 
vieglo automobiļu ražošana.

Grozījums Nr. 61
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas izmaiņām un izmaiņām 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu balstvirsmas
izmaiņām un izmaiņām reglamentētajā 
testa procedūrā īpatnējo CO2 emisiju 
mērīšanai, kas minēta Regulā (EK) 
Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, lai Komisija 
sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Automobiļa masa nav labs rādītājs tā lietderībai, tāpēc to nevajadzētu izmantot, lai noteiktu 
īpatnējo emisiju mērķus. Savukārt balstvirsma (šķērsbāze x riteņu bāze) ir labāks lietderības 
parametrs, proti, tas ir neitrālāks un stabilāks, kā arī labāk atspoguļo automobiļa lietderību. 
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Automobiļu pircēji varētu izvēlēties automobili, ņemot vēra tā lielumu, nevis svaru. Uz 
balstvirsmu pamatots regulējums pilnībā atlīdzinātu ražotājiem viņu centienus savus 
automobiļus padarīt svarā vieglākus.

Grozījums Nr. 62
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas izmaiņām un izmaiņām 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas un balstvirsmas izmaiņām un 
izmaiņām reglamentētajā testa procedūrā 
īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta 
Regulā (EK) Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija sagatavošanās darba laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 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. Tomēr nākamajā pārskatīšanā 
būtu jāizvērtē zemākās izmaksas un 
priekšrocības, ko radītu pāreja uz 
balstvirsmas izmantošana par lietderības 
parametru.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 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. Tomēr nākamajā pārskatīšanā 
būtu jāizvērtē zemākās izmaksas un 
priekšrocības, ko radītu pāreja uz 
balstvirsmas izmantošana par lietderības 
parametru.

(14) 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.
Turklāt, jo īpaši pamatojoties uz zemākām 
izmaksām, masa kā lietderības parametrs 
būtu jāaizstāj ar balstvirsmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 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. Tomēr nākamajā pārskatīšanā 
būtu jāizvērtē zemākās izmaksas un 
priekšrocības, ko radītu pāreja uz
balstvirsmas izmantošana par lietderības 
parametru.

(14) Komisija ir novērtējusi datu par 
balstvirsmām (“footprint”) 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, jo ražotāji, plānojot noteikumu 
ievērošanu laika posmā līdz 2020. gadam, 
rēķinājās ar to, ka pašreizējais parametrs 
tiks saglabāts. Tomēr, ņemot vērā 
transportlīdzekļa balstvirsmas zemākas
izmaksas un priekšrocības, no 2025. gada 
tās izmantošana par lietderības parametru 
attaisnosies. Lai nodrošinātu netraucētu 
turpmāku pāreju no masas uz
transportlīdzekļa balstvirsmas vērtību, ir 
lietderīgi ieviest uz transportlīdzekļa 
balstvirsmu balstītu formulu, ko varēs 
alternatīvi izmantot no 2016. gada uz 
masu balstītās formulas vietā.

Or. de

Pamatojums

Par parametru izmantojot balstvirsmu, tiktu mazināta tendence ražot arvien smagākus 
transportlīdzekļus un veicināta vieglo automobiļu ražošana, kas šobrīd netiek sekmēta.

Grozījums Nr. 66
Sabine Wils

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

(14a) Komisijai būtu jāapsver jauna 
kārtība ilgtermiņa mērķa sasniegšanai, 
īpaši attiecībā uz līknes slīpumu, 
lietderības parametru un piemaksu shēmu 
par pārsniegtajām emisijām. Lai 
nodrošinātu sociālo vienlīdzību un 
ilgtspēju, sākot no 2025. gada, 
nevajadzētu būt nekādam lietderības 
parametram un nekādam slīpumam.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā transportlīdzekļu tehnoloģiju ar īpaši zemām oglekļa emisijām aizvien plašāku 
ienākšanu tirgū, lietderības parametrs un slīpums kļūst nevajadzīgi, jo ražotāji var panākt 
nulles līmeņa emisijas.

Grozījums Nr. 67
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, kā arī 
inovatīvām tehnoloģijām, nosaka mērķi
95 g CO2/km, kurš jāpiemēro no
2020. gada.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem nosaka 
mērķi 80 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu
un tās īstenošanas pasākumiem, kā arī 
inovatīvām tehnoloģijām, nosaka mērķi
95 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2020. gada.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, kā arī 
inovatīvām tehnoloģijām, nosaka mērķi
70 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Vācijas Bundestāgs 2012. gada jūnijā aicināja federālo valdību atbalstīt vērienīgu Eiropas 
nostāju, proti, 70 g CO2/km līdz 2020. gadam, kas atbalstītu steidzami vajadzīgos un vēl 
vērienīgākos Eiropas klimata mērķus.

Grozījums Nr. 69
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, kā arī 
inovatīvām tehnoloģijām, nosaka mērķi 
95 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2020. gada.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem nosaka 
mērķi 95 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā tiesību akta pārskatīšanā uzmanība būtu jākoncentrē uz CO2 vidējo emisiju mērķi 
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jauniem automobiļiem. Inovatīvas tehnoloģijas būtu jāreglamentē (un tās jau reglamentē), 
pieņemot citus tiesību aktus, piemēram, Regulu (ES) Nr. 725/2011, kas netiek pārskatīta.

Grozījums Nr. 70
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 71
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantā pēc otrās daļas 
iekļauj šādu daļu:
“Ar šo regulu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 un Regulas (EK) 
Nr. 692/2008 XII pielikumu un tās 
īstenošanas kārtību, kā arī atbilstoši 
jaunākajām tehnoloģijām laikposmam no 
2025. gada jaunajiem vieglajiem 
automobiļiem izmērītām vidējām emisijām 
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tiek noteikta robežvērtība 50 g CO2/km.”

Or. de

Pamatojums

Jau pašreiz tiesiski jānosaka CO2 mērķi 2025. gadam. Tādējādi tiks ilgtermiņā veicināta 
ekonomisku transportlīdzekļu izstrāde. Izmantojot pašlaik pieejamos ekonomiskos 
transportlīdzekļu modeļus visās transportlīdzekļu klasēs, 2020. gadam noteikto robežvērtību 
ir iespējams sasniegt jau šobrīd.

Grozījums Nr. 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantā iekļauj šādu daļu:
“Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
tās īstenošanas pasākumiem, kā arī ar 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, un uz inovatīvām 
tehnoloģijām nosaka mērķi 65 g CO2/km, 
kurš jāpiemēro no 2025. gada.”

Or. en

Grozījums Nr. 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Tiek lēsts, ka nepieciešamība ES ražot degvielas patēriņa ziņā efektīvākus transportlīdzekļus 
līdz 2030. gadam radīs 110 000 jaunas darbavietas, jo īpaši ķīmisko vielu un elektronikas 
nozarēs (McKinsey). Transportlīdzekļu degvielas patēriņa efektivitātes uzlabošana nodrošina 
būtiskus ikgadējus ietaupījumus ikvienam transportlīdzekļa vadītājam.

Grozījums Nr. 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
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Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantā pēc otrās daļas 
iekļauj šādu daļu:
“Ar šo regulu tiek noteikta jauno vieglo 
automobiļu emisiju vidējā mērķa vērtība 
robežās no 65 g CO2/ km līdz 75 g CO2/ 
km, kā izklāstīts 13. panta 5. punktā.”

Or. de

Pamatojums

Robežvērtības ir svarīgi noteikt jau agrīnā posmā, lai rūpniecībai sniegtu plānošanas 
drošumu. Tomēr vienlaikus ir grūti jau tagad precīzi noskaidrot pamatotu mērķa vērtību. Šā 
iemesla dēļ ir lietderīgi noteikt „koridoru”, izmantojot kuru vēlākā laikposmā tiks noteikts 
mērķis. Saskaņā ar vairākiem pētījumiem un pārrunām ar ekspertiem mērķis robežās no 65 g 
un 75 g CO2/km ir reāls.

Grozījums Nr. 76
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantā pēc otrās daļas
iekļauj šādu daļu:
“Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, nosaka 
mērķa diapazonu no 65 g CO2/km līdz 
75 g CO2/km, kas jāpiemēro no 
2025. gada. Pirms šā noteikuma stāšanās 
spēkā Eiropas Komisijai jāveic ietekmes 
novērtējums, balstoties uz tehnoloģiju
iespējām, kā arī uz šo jauno 
transportlīdzekļu tirgus apjomu.”
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Or. it

Grozījums Nr. 77
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantā iekļauj šādu daļu:
“Ar šo regulu no 2025. gada attiecībā uz 
jaunajiem automobiļiem nosaka mērķi —
vidējais emisiju rādītājs 60 g CO2/km, kas 
noteikts atbilstoši Regulā (EK) 
Nr. 715/2007, Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumā un tās piemērošanas 
noteikumos paredzētajam.”

Or. fr

Pamatojums

Automobiļu ražotājiem ir jānosaka tālejoši ilgtermiņa mērķi. Tāpēc vajadzētu noteikt tālejošu 
mērķi attiecībā uz 2025. gadu.

Grozījums Nr. 78
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 1. pantā pēc otrās daļas 
iekļauj šādu daļu:
“No 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz 
CO2 emisiju mērīšanu jauniem vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētā pasaules 
mēroga testa procedūra (WLTP) aizstāj 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteiktās testa
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procedūras un tās īstenošanas 
pasākumus.”

Or. it

Grozījums Nr. 79
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) regulā iekļauj šādu pantu:
“1.a pants
Lietderības parametrs un slīpums
Lai nodrošinātu sociālo vienlīdzību un 
ilgtspēju, sākot no 2025. gada, neizmanto 
nekādu lietderības parametru un nekādu 
slīpumu.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā transportlīdzekļu tehnoloģiju ar īpaši zemām oglekļa emisijām aizvien plašāku
ienākšanu tirgū, lietderības parametrs un slīpums kļūst nevajadzīgi, jo ražotāji var panākt 
nulles līmeņa emisijas.

Grozījums Nr. 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) regulas 2. pantā pievieno šādu 
4. punktu:

svītrots
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“4. Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta 
b) 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 
automobiļiem, kas ES reģistrēti 
iepriekšējā kalendāra gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta 
b) 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 
automobiļiem, kas ES reģistrēti iepriekšējā 
kalendāra gadā.

4. Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta 
b) 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 1000 jauniem vieglajiem 
automobiļiem, kas ES reģistrēti iepriekšējā 
kalendāra gadā.

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
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“f) “īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
automobiļa CO2 emisijas, kas izmērītas
atbilstīgi jaunajai vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētajai pasaules 
mēroga testa procedūrai (WLTP).
Attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, 
kuru tips nav apstiprināts saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007, “īpatnējās 
CO2 emisijas” ir CO2 emisijas, ko mēra 
saskaņā ar tādām pašām mērīšanas 
procedūrām, kā attiecībā uz vieglajiem 
automobiļiem noteikts Regulā (EK) 
Nr. 692/2008, vai saskaņā ar 
procedūrām, kuras Komisija pieņēmusi, 
lai noteiktu CO2 emisijas šādiem 
vieglajiem automobiļiem; šā punkta 
piemērošanas vajadzībām izmaiņas 
mērījumu procedūrās, kas noteiktas 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Regulā 
(EK) Nr. 692/2008 un kas stājas spēkā 
2016. gada 1. janvārī, sāk piemērot 
minētajā gadā.”

Or. en

Pamatojums

Ir vispārēji atzīts, ka pašreizējais testa cikls precīzi neatspoguļo reālos braukšanas apstākļus. 
Jaunās WLTP procedūras izstrādē ir panākts labs progress un to ir paredzēts pabeigt 
2014. gadā. Tas atrisinās daudzas no pašreizējā NEDC testa problēmām. Tāpēc jaunais
WLTP cikls un procedūras būtu jāpieņem, sākot no 2016. gada.

Grozījums Nr. 83
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“f) “īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
automobiļa radītās CO2 emisijas, kas 
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mērītas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 un atbilstības sertifikātā 
norādītas kā CO2 emisiju masa 
(kombinētā). Attiecībā uz vieglajiem 
automobiļiem, kuru tips nav apstiprināts 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007, 
“īpatnējās CO2 emisijas” nozīmē CO2
emisijas, ko mēra saskaņā ar tādām
pašām mērīšanas procedūrām, kā 
attiecībā uz vieglajiem automobiļiem 
noteikts Regulā (EK) Nr. 692/2008, vai 
saskaņā ar procedūrām, kuras Komisija 
pieņēmusi, lai noteiktu CO2 emisijas 
šādiem vieglajiem automobiļiem; šā 
apakšpunkta piemērošanas nolūkā, sākot 
ar 2017. gada 1. janvāri, testa procedūru
WLTP aizstāj šajā regulā noteiktās 
mērīšanas procedūras.”

Or. it

Grozījums Nr. 84
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
4. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 4. pantam pievieno šādu daļu:
“Lai noteiktu atbilstību 95 g CO2/km 
mērķim, ņem vērā 100 % no ikviena 
ražotāja jaunajiem vieglajiem 
automobiļiem, kas reģistrēti attiecīgajā 
gadā.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas uzdevumā veiktā pamatanalīze apliecināja, ka 95 g CO2 mērķa 
sasniegšana 2020. gadā ir iespējama, tādēļ nav vajadzīga pakāpeniska ieviešana.
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Grozījums Nr. 85
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili,
kuram īpatnējās CO2 emisijas
nepārsniedz 35 g CO2/km, skaita kā 
1,3 vieglos automobiļus 2020.–2023. gada 
laikposmā un kā 1 vieglo automobili, 
sākot no 2024. gada.
1.a Katra ražotāja emisijas mērķa 
paaugstinājumu, kurš izriet no 
superkredītu aprēķina, fiksē 2 g CO2
apjomā uz kilometru.
1.b Nav iespējams pārvietot daļu vai visus 
neizmantotos superkredītus no viena 
kalendārā gada uz nākamo.”

Or. en

Pamatojums

Superkredītus var izmantot, lai kompensētu izdevumus, kas saistīti ar zemu oglekļa emisiju 
transportlīdzekļu izstrādi, bet tie būtu jāierobežo, lai nekaitētu noteiktajam mērķim.

Grozījums Nr. 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jauno vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas
nepārsniedz pusi no īpatnējo emisiju 
mērķa, kas saskaņā ar šo regulu noteikta 
katram ražotājam, skaita kā:
– 3,5 automobiļus 2012. gadā;
– 3,5 automobiļus 2013. gadā;
– 2,5 automobiļus 2014. gadā;
– 2,5 automobiļus 2015. gadā;
– 2,5 automobiļus 2016. gadā;
– 2,5 automobiļus 2017. gadā;
– 2 automobiļus 2018. gadā;
– 2 automobiļus 2019. gadā;
– 2 automobiļus 2020. gadā.

1.a Vairākkārtēja pieskaitīšana saskaņā 
ar 1. punktu tiek veikta tikai tad, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
attiecīgajā kalendārajā gadā nepārsniedz 
15 % no īpatnējām emisijām noteiktā 
mērķa.
1.b Laikā no 2016. gada līdz 2020. gadam 
ražotāji var iekrāt 1. punktā noteiktos 
superkredītus 8. panta 3.a punktā 
minētajā reģistrā. Atlikušie superkredīti 
tiek automātiski iekļauti reģistrā.
1.c Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gada 31. decembrim ražotāji var 
pieprasīt Komisijai vidējo īpatnējo CO2 
emisiju aprēķinā ņemt vērā saskaņā ar 
1.b punktu iekrāto superkredītu daļēju vai 
pilnīgu pieskaitīšanu.”

Or. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību mērķim par jauno vieglo automobiļu CO2 emisiju lielāko iespējamo 
samazinājumu, ražotājiem jāsaglabā stimuli. Šajā ziņā stingri noteiktas prasības nebūtu 
lietderīgas. Turklāt, lai veicinātu videi draudzīgas inovācijas, stimulu sistēmā vajadzētu 
iesaistīt arī tādus transportlīdzekļus, kas neatbilst ražotāja mērķim. Bieži CO2 emisiju 
samazinājums tiek realizēts strauji (piem., ieviešot jaunus dzinējus), tāpēc ražotājiem 
jāsaglabā iespēja iekrāt superkredītus.

Grozījums Nr. 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jauno vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas
nepārsniedz 50 g CO2/km, skaita kā:

– 3,5 automobiļus 2012. gadā;
– 3,5 automobiļus 2013. gadā;
– 2,5 automobiļus 2014. gadā;
– 2,5 automobiļus 2015. gadā;
– 2,5 automobiļus 2016. gadā;
– 2,5 automobiļus 2017. gadā;
– 2 automobiļus 2018. gadā;
– 2 automobiļus 2019. gadā;
– 1 automobili 2020. gadā.
1.a Vairākkārtēju pieskaitīšanu saskaņā 
ar 1. punktu var piemērot tikai tad, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
(izmantojot reizinātājus) attiecīgajām 
īpatnējām emisijām nepārsniedz mērķi 
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par 2 g.
1.b Laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2019. gada 31. decembrim ražotāji var 
pieprasīt Komisijai vidējo īpatnējo CO2 
emisiju aprēķinā ņemt vērā saskaņā ar 
1. punktu uzkrāto superkredītu.”

Or. de

Pamatojums

Superkredītu instruments uz laiku tika ieviests 2009. gadā, lai paātrinātu un atvieglotu „ļoti 
zemas emisijas transportlīdzekļu” ieviešanu. Šo instrumentu var pagarināt, tomēr tādējādi 
nedrīkst tikt samazinātas kopējā mērķa prasības. Šā iemesla dēļ superkredītiem jānosaka 
maksimālā robeža, lai skaidri un nepārprotami norādītu, kā tas ietekmē kopējo mērķi. 
Saistībā ar šo grozījumu pieteikumu nepieciešams svītrot 5.a pantu.

Grozījums Nr. 88
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 5. pantam pievieno šādu daļu:
“Reizinātāju piemērošana nedrīkst 
paaugstināt to īpatnējo emisiju mērķa 
līmeni par vairāk kā 2 g CO2/km.”

Or. en

Grozījums Nr. 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5. pants – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b) regulas 5. pantam pievieno šādu 
daļu:
“Saskaņā ar 5. pantu piemērotos 
superkredītus nedrīkst saglabāt, lai tos 
ņemtu vērā laikposmā pēc 2020. gada.”

Or. en

Grozījums Nr. 90
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu zemu emisiju līmeņa automobiļu izstrādi un tirdzniecību, ES būtu jānosaka 
vērienīgi CO2 mērķi laikposmam pēc 2020. gada, nevis jāvājina 2020. gada emisiju mērķis, 
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uzskaitot virtuālus transportlīdzekļus. Nulles emisiju pieņēmums attiecībā uz 
elektroautomobiļiem un ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem jau 
tagad nodrošina labvēlīgāku attieksmi pret šādām tehnoloģijām, neņemot vērā ar ražošanu 
saistītās emisijas.

Grozījums Nr. 91
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”

Or. en

Grozījums Nr. 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”

Or. de

Grozījums Nr. 93
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi

Bonus-malus sistēma transportlīdzekļiem 
ar īpaši zemām oglekļa emisijām atbilstīgi 

tirgum
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.

1. Atzīstot inovāciju un izstrādes izmaksu 
sākotnēji radīto neizdevīgumu ražotājiem, 
kas iegulda transportlīdzekļos ar īpaši 
zemām oglekļa emisijām, 4. pantā 
minētais oglekļa mērķis katram ražotājam 
tiek koriģēts šādi:
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a) par katru pilnu procentpunktu, par ko 
ražotāja jaunpārdoto transportlīdzekļu ar 
īpaši zemām oglekļa emisijām daļa ir zem 
Savienības tirgus vidējās daļas, šā 
ražotāja CO2 mērķi samazina par 
2 g CO2/km;
b) par katru pilnu procentpunktu, par ko 
ražotāja jaunpārdoto transportlīdzekļu ar 
īpaši zemām oglekļa emisijām daļa ir virs 
Savienības tirgus vidējās daļas, šā 
ražotāja CO2 mērķi paaugstinās par 
2 g CO2/km.

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

2. Dalībvalstis līdz katra gada 
28. februārim publisko katra ražotāja 
pārdoto transportlīdzekļu ar īpaši zemām 
oglekļa emisijām skaitu iepriekšējā 
kalendārajā gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
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1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”

Or. de

Grozījums Nr. 95
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”

Or. en

Grozījums Nr. 96
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
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Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”

Or. fr

Pamatojums

Superkredīti var apdraudēt ar CO2 emisiju samazinājumu saistītā mērķa sasniegšanu, tāpēc 
tie ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 97
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
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1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo
automobiļu katram ražotājam.”

Or. en

Pamatojums

Superkredīti vājina ražotājiem izvirzītā īpatnējās emisijas mērķa sasniegšanas izredzes, jo 
nodrošina emisiju korekcijas tādu transportlīdzekļu tirdzniecībai, kuru emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km. 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 vidējo īpatnējo CO2 emisiju mērķus, kaitējot šīs regulas ekoloģiskajai integritātei. 
Tādēļ superkredīti būtu jānoraida.

Grozījums Nr. 98
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km, skaita kā 1,5 vieglos 
automobiļus 2015.–2025. gada laikposmā.

Visus vai daļu uzkrāto kredītu var 
izmantot jebkurā gadā laikposmā no 
2016. līdz 2025. gadam.
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Or. en

Grozījums Nr. 99
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas
2020.–2023. gada laikposmā, katru jaunu 
vieglo automobili, kuram īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz 35 g CO2/km, skaita
šādi:

– kā 1,3 vieglos automobiļus ražotājam, 
kurš pārdod no 2 % līdz 3 % jaunu 
automobiļu, kuru īpatnējās emisijas ir 
mazākas par 35 g CO2/km;
– kā 1,5 vieglos automobiļus ražotājam, 
kurš pārdod no 3 % līdz 4 % jaunu 
automobiļu, kuru īpatnējās emisijas ir 
mazākas par 35 g CO2/km;
– kā 1,7 vieglos automobiļus ražotājam, 
kurš pārdod vairāk nekā 4 % jaunu 
automobiļu, kuru īpatnējās emisijas ir 
mazākas par 35 g CO2/km.

Or. it

Grozījums Nr. 100
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km vai kurš izdala mazāk nekā 
50 % no CO2 emisiju vērtības, kas 
paredzēta ar tā īpatnējo emisiju mērķi, 
kurš noteikts, izmantojot I pielikumā 
iekļauto formulu, ar ierobežojumu 
70 g CO2/km, sākot no 2016. gada skaita 
kā 2 vieglos automobiļus. Iegūtos kredītus 
ir atļauts izmantot daļēji vai pilnībā 
jebkurā gadā laikposmā no 2016. līdz 
2025. gadam.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no
2024. gada.

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km, skaita kā 2 vieglos 
automobiļus, sākot no 2016. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
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Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no
2024. gada.

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km vai kurš emitē mazāk par 
50 % no CO2 vērtības, kas paredzēta tā 
īpatnējās emisijas mērķī, kurš noteikts 
I pielikuma formulā, ar fiksēto vērtību 
70 g CO2/km apjomā skaita kā 1,5 vieglos 
automobiļus, sākot no 2016. gada.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt vērienīgu superkredītu sistēmu, kas mudinātu automobiļu 
nozari ieguldīt zemu oglekļa emisiju transportlīdzekļos.

Grozījums Nr. 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.

Or. fr

Pamatojums

Lai samazinātu automobiļu izmantošanas izmaksas, kas rodas iedzīvotājiem, un lai reaģētu uz 
šajā priekšlikumā noteiktajiem vides mērķiem, superkredītam jābūt efektīvam stimulam, kurš 
veicinātu visu veidu videi nekaitīgo automobiļu (elektroautomobiļu, hibrīdauto u. c.) 
attīstīšanu. Ar priekšlikumā paredzēto ierobežojumu 35 g CO2/km tiek izslēgtas tehnoloģijas, 
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kas mūsdienās tiek uzskatītas par videi nekaitīgām un kas arī apmierina patērētāju 
pieprasījumu. Tāpēc šī ierobežojuma vērtība ir jāpalielina.

Grozījums Nr. 104
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 105
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 106
Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 108
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai samazinātu automobiļu izmantošanas izmaksas, kas rodas iedzīvotājiem, un lai reaģētu uz 
šajā priekšlikumā noteiktajiem vides mērķiem, superkredītam jābūt efektīvam stimulam, kurš 
veicinātu visu veidu videi nekaitīgo automobiļu (elektroautomobiļu, hibrīdauto u. c.) izstrādi. 
Ierosinātā ierobežojuma atcelšana mudinātu ražotājus laist tirgū videi nekaitīgus 
transportlīdzekļus pēc iespējas lielākā daudzumā un arī atrisinātu degvielas cenas problēmu, 
kas ir aktuāla patērētājiem.

Grozījums Nr. 110
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)
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Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) regulas 5.a pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Reizinātāju piemērošana nedrīkst 
paaugstināt to īpatnējo emisiju mērķa 
līmeni par vairāk kā 2 g CO2/km.”

Or. en

Grozījums Nr. 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) regulas 5.a pantam pievieno šādu 
punktu:
“2.b Saskaņā ar 5. pantu piemērotos 
superkredītus nedrīkst saglabāt, lai tos 
ņemtu vērā laikposmā pēc 2020. gada.”

Or. en

Grozījums Nr. 112
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) regulas 5.a pantam pēc 2. punkta 
pievieno šādu punktu:
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“2.a Līdz katra gada 28. februārim sākot 
no tā gada, kad šī regula stājas spēkā, 
Komisijai jāaprēķina, vai piešķirto 
superkredītu kopējais līmenis būtiski 
maina 1. pantā noteikto emisiju mērķi. Ja 
šis mērķis ir pieaudzis par vairāk nekā 
2 g CO2/km, šīs regulas 5. panta 1. punktā 
noteiktais reizinātājs ir 1 automobilis 
attiecīgajā gadā.”

Or. it

Grozījums Nr. 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) pēc 7. panta iekļauj šādu pantu:
“7.a pants
Atbilstība ekspluatācijā
1.Atbilstības ekspluatācijā pasākumiem 
jābūt pienācīgiem, lai nodrošinātu, ka 
jaunu vieglo automobiļu degvielas 
faktiskais patēriņš un faktiskās CO2
emisijas tipa apstiprināšanas testu laikā ir 
tādas pašas kā attiecīgajam 
transportlīdzeklim parastos lietošanas 
apstākļos.
2. Visiem jauniem vieglajiem 
automobiļiem noteikumus par atbilstību 
ekspluatācijā attiecībā uz CO2 emisiju 
mērīšanu paredz ziņojumā, ko sagatavo 
neatkarīga un sertificēta trešās puses 
struktūra.
3. Ja testa, kas atspoguļo parastus 
lietošanas apstākļus, laikā noteiktā CO2 
emisiju vērtība par vairāk nekā 4 % 
pārsniedz ražotāja norādīto īpatnējo CO2 
emisiju vērtību, kuru tas paziņojis 
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saskaņā ar šīs regulas 8. panta 2. punktu, 
Komisijai jāizmanto šī vērtība, lai 
pārrēķinātu minētā ražotāja īpatnējās 
CO2 emisijas.”

Or. it

Grozījums Nr. 114
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
8. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) regulas 8. panta 4. punkta trešo daļu 
groza šādi:
“Reģistrs un paziņojums ir publiski 
pieejams. Informācija, ko ikviena 
dalībvalsts ir reģistrējusi saskaņā ar 
1. punktu, arī tiek publiskota neatkarīgi 
no tā, vai tā ir iekļauta reģistrā.”

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu atbilstību emisiju mērķiem, būtisks ir uzraudzības un ziņošanas process. 
Sabiedrībai vajadzētu būt iespējai izsekot katram šā procesa posmam un piedalīties tajos.

Grozījums Nr. 115
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:
“4.a Ja, pārbaudot ražošanas atbilstību, 
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dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas
2007/46/EK 12. panta 3. punktu nosaka, 
ka sērijveidā ražota transportlīdzekļa CO2
emisijas būtiski atšķiras no apstiprinātā 
tipa, šo novirzi paziņo Komisijai kopā ar 
sīki izklāstītu informāciju, kā noteikts šīs 
regulas II pielikumā, un publicē saskaņā 
ar 10. pantu. Transportlīdzekļa tipa, kam 
ir konstatēta novirze, īpatnējās CO2
emisijas koriģē, ņemot vērā šo novirzi, lai 
aprēķinātu vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
nākamajā kalendārajā gadā. Komisija 
groza savu uzraudzības Regulu (ES) 
Nr. 1014/20101, ietverot atbilstīgus 
noteikumus, lai nodrošinātu šā punkta 
izpildi.”
_________
1 OV L 293, 11.11.2010., 15. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ir vispārēji atzīts, ka pašreizējais testa cikls precīzi neatspoguļo reālos braukšanas apstākļus. 
Tādējādi patērētājiem tiek sniegta neprecīza un maldinoša informācija. Ir jāparedz pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka izdarītie novērtējumi precīzāk atspoguļo faktiskās emisijas. Šie pasākumi 
būs vajadzīgi arī pēc tam, ka tiks pieņemts jaunais vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētais 
pasaules mēroga tests.

Grozījums Nr. 116
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:
“4.a Ja, pārbaudot ražošanas atbilstību, 
dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas
2007/46/EK 12. panta 3. punktu nosaka, 
ka sērijveidā ražota transportlīdzekļa CO2
emisijas būtiski atšķiras no apstiprinātā 
tipa, šo novirzi paziņo Komisijai kopā ar 
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sīki izklāstītu informāciju, kā noteikts šīs 
regulas II pielikumā.
Transportlīdzekļa tipa, kam ir konstatēta 
novirze, īpatnējās CO2 emisijas attiecīgi 
koriģē, aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas nākamajā kalendārajā gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 117
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
8. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:
“4.b Komisija uzrauga katra 
transportlīdzekļa tipa un ražotāja 
paziņotās faktiskās CO2 emisiju vērtības, 
pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem 
informācijas avotiem, un savos gada 
uzraudzības ziņojumos publicē šo vērtību 
salīdzinājumus ar tipa apstiprinājumu 
vērtībām.”

Or. en

Grozījums Nr. 118
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
8. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4c) regulas 8. panta 5. punkta otro daļu 
groza šādi:
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“Komisija izskata visus ražotāju 
ziņojumus un līdz 31. oktobrim vai nu 
apstiprina, vai groza provizoriskos 
aprēķinus, kas minēti 4. punktā. 
Publisko visus ražotāju paziņojumus un 
Komisijas apstiprinājumus vai grozījumus 
saskaņā ar šo punktu, kā arī Komisijas 
paziņojumus saskaņā ar 6. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu atbilstību emisiju mērķiem, būtisks ir uzraudzības un ziņošanas process. 
Sabiedrībai vajadzētu būt iespējai izsekot katram šā procesa posmam un piedalīties tajos.

Grozījums Nr. 119
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
8. pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
sīki izstrādātus noteikumus par 
monitoringa un datu paziņošanas 
procedūrām saskaņā ar šo pantu un par 
II pielikuma piemērošanu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

9. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu par 
monitoringa un datu paziņošanas 
procedūrām saskaņā ar šo pantu un par 
II pielikuma piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) regulas 9. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“no 2019. gada:
(pārsniegtās emisijas × 
130 EUR/g CO2/km) × jauno vieglo 
automobiļu skaits.”

Or. en

Grozījums Nr. 121
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
sīki izstrādātus pasākumus 1. punktā 
minētās maksas par pārsniegtajām 
emisijām iekasēšanai. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu par 
pasākumiem 1. punktā minētās piemaksas
par pārsniegtajām emisijām iekasēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
11. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
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“Pieteikumu par atkāpes piemērošanu 
no īpatnējo emisiju mērķa, kas 
aprēķināts saskaņā ar I pielikumu, var 
iesniegt ražotājs, kurš kopā ar visiem 
saistītajiem uzņēmumiem ir atbildīgs 
par 10 000 līdz 100 000 jauniem 
vieglajiem automobiļiem, kas 
kalendārajā gadā reģistrēti Savienībā.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu automobiļu CO2 emisiju vispārēju pakāpenisku samazinājumu, sākot no 
2020. gada specifisko modeļu ražotājiem piemēroto atkāpi līdz 2030. gadam samazina līdz 
100 000.

Grozījums Nr. 123
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
11. pants – 4. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) panta 4. punkta otrajai daļai pievieno 
šādu apakšpunktu:
“ca) ja pieteikums attiecas uz I pielikuma 
1. punkta d) apakšpunktu, mērķi, kas ir
65 % samazinājums no vidējām īpatnējām 
CO2 emisijām 2007. gadā, vai, ja 
pieteikumu iesniedz vairāki saistīti 
uzņēmumi, 65 % vidējais samazinājums 
no visu šo uzņēmumu vidējām īpatnējām 
CO2 emisijām 2007. gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
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Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas.
Apsverot tehnoloģijas, ir jāņem vērā 
vismaz tehniskā dienesta sagatavotais 
pārbaudes ziņojums, kā noteikts Regulas 
(ES) Nr. 725/2011 7. pantā.
Šo tehnoloģiju kopējais ieguldījums 
ražotāja īpatnējo emisiju mērķa 
samazināšanā var būt līdz 4 g CO2/km
uz transportlīdzekli.”

Or. en

Pamatojums

Lai gan ekoinovācijas veicina un sekmē automobiļu inovācijas, tās nepareizi interpretē reālos 
braukšanas apstākļus, mulsinot patērētājus un radot nepietiekamu pārredzamību par ražotāju 
CO2 līmeņiem.

Grozījums Nr. 125
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
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emisiju mērķa samazināšanā var būt 
līdz 3 g CO2/km.”

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvās tehnoloģijas.
Šīs tehnoloģijas jāņem vērā tikai tad, ja 
vērtēšanā izmantotā metode var dot 
pārbaudāmus, atkārtojamus un 
salīdzināmus rezultātus.
Šo tehnoloģiju kopējais ieguldījums 
ražotāja īpatnējo emisiju mērķa 
samazināšanā var būt līdz 7 g CO2/km.
Šo ieguldījumu attiecina uz katru ražotāju 
proporcionāli tā kopējam to automobiļu 
skaitam, kuriem izmantotas šīs inovatīvās 
tehnoloģijas.”

Or. it

Grozījums Nr. 127
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 2. punkts – pirmais teikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par 1. punktā 
minēto inovatīvo tehnoloģiju 
apstiprināšanas procedūru. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par 1. punktā 
minēto inovatīvo tehnoloģiju 
apstiprināšanas procedūru. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Apstiprinot inovatīvas 
tehnoloģijas vai inovatīvu tehnoloģiju 
paketes, videi draudzīgu darbavietu izveidi 
Eiropas Savienībā ņem vērā kā pozitīvu 
faktoru.

Or. pt

Grozījums Nr. 128
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – - a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
“2. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un 
turpmāk reizi trijos gados pieņem 
pasākumus, ar kuriem izdara 
grozījumus I pielikumā, lai pielāgotu 
tajā minēto F0 skaitli, pielīdzinot to 
jaunu vieglo automobiļu vidējai 
balstvirsmai iepriekšējos trijos 
kalendārajos gados.”

Or. en

Pamatojums

Automobiļa masa nav labs rādītājs tā lietderībai, tāpēc to nevajadzētu izmantot, lai noteiktu 
īpatnējo emisiju mērķus. Savukārt balstvirsma (šķērsbāze x riteņu bāze) ir labāks lietderības
parametrs, proti, tas ir neitrālāks un stabilāks, kā arī labāk atspoguļo automobiļa lietderību. 
Automobiļu pircēji varētu izvēlēties automobili, ņemot vēra tā lielumu, nevis svaru. Uz 
balstvirsmu pamatots regulējums pilnībā atlīdzinātu ražotājiem viņu centienus savus 
automobiļus padarīt svarā vieglākus.
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Grozījums Nr. 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
“2. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un 
turpmāk reizi trijos gados pieņem 
pasākumus, ar kuriem izdara 
grozījumus I pielikumā, lai pielāgotu 
tajā minēto M0 un F0 skaitli, pielīdzinot 
to jaunu vieglo automobiļu vidējai masai 
vai balstvirsmai iepriekšējos trijos 
kalendārajos gados.”

Or. de

Pamatojums

Par parametru izmantojot balstvirsmu, tiktu mazināta tendence ražot arvien smagākus 
transportlīdzekļus un veicināta vieglo automobiļu ražošana, kas šobrīd netiek sekmēta.

Grozījums Nr. 130
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
“2. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un 
turpmāk reizi trijos gados pieņem 
pasākumus, ar kuriem izdara 
grozījumus I pielikumā, lai pielāgotu 



AM\931181LV.doc 75/103 PE506.077v02-00

LV

tajā minēto F0 skaitli, pielīdzinot to 
jaunu vieglo automobiļu vidējai 
balstvirsmai iepriekšējos trijos 
kalendārajos gados.”

Or. en

Grozījums Nr. 131
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
“2. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un 
turpmāk reizi trijos gados pieņem 
pasākumus, ar kuriem izdara 
grozījumus I pielikumā, lai pielāgotu 
tajā minēto F0 skaitli, pielīdzinot to 
jaunu vieglo automobiļu vidējai 
balstvirsmai iepriekšējos trijos 
kalendārajos gados.”

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
“3. No 2012. gada Komisija veic 
ietekmes novērtējumu, lai līdz 
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2014. gadam, kā tas noteikts Regulas 
(EK) Nr. 715/2007 14. panta 3. punktā, 
pārskatītu CO2 mērīšanas procedūras, 
kas noteiktas saskaņā ar minēto regulu.
Komisija jo īpaši sniedz atbilstīgus 
priekšlikumus, lai pieņemtu procedūras, 
kurās adekvāti būtu atspoguļota
automobiļu reālā situācija CO2 emisiju 
jomā. Pārskatītās procedūras jāpiemēro 
ne vēlāk kā līdz 2017. gadam. Komisija 
nodrošina šo procedūru turpmāku
regulāru pārskatīšanu.”

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 3. punktā iekļauj šādu daļu:
“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 testa procedūras 
elementi, kam ir būtiska ietekme uz 
izmērītajām CO2 emisijām, ir precīzi 
noteikti, lai ražotāji nevarētu izmantot 
testa cikla elastību.
Ja attiecībā uz kādu no vispārējās testa 
procedūras elementiem ir pieļaujama 
variācija, kas ietekmē izmērītās CO2
emisijas, Komisija nodrošina, ka testa 
procedūrā tā katrai no šīm mainīgajām 
vērtībām ietver koriģējošu aprēķinu, kuru 
izmanto, lai koriģētu izmērītās vērtības, 
tādējādi kompensējot variācijas faktoros 
un normalizējot izmērītās emisijas.”
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Or. en

Grozījums Nr. 134
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) panta 3. punktā iekļauj šādu 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

Pamatojums

Eksperimentāli pierādījumi liecina, ka sērijveidā ražotam transportlīdzeklim bieži vien nav 
iespējams atkārtoti iegūt sākotnējās inerciāla ātruma samazināšanas testu vērtības. Tādēļ ir 
svarīgi, lai transportlīdzeklim, kura ražošanas atbilstību pārbauda, tiktu veikts inerciālas 
ātruma samazināšanas tests, nosakot aerodinamisko un rites pretestību un iegūstot vērtības, 
ko izmantot dinamometra testā, kurš ir daļa no ražošanas atbilstības pārbaudes.

Grozījums Nr. 135
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu svītro; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošo regulu ir atbilstīgi saglabāt Komisijas pienākumu pārskatīt CO2
emisiju mērīšanas procedūras, lai atbilstīgi atspoguļotu automobiļu faktiskās CO2 emisijas un 
lai testa ciklā ietvertu apstiprinātās inovatīvās tehnoloģijas, kā noteikts 12. pantā. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, sākot no piemērošanas datuma, inovatīvās tehnoloģijas vairs 
nevajadzētu apstiprināt.

Grozījums Nr. 136
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu svītro; svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 3. punktam pievieno šādu daļu:
“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 testa procedūras 
elementi, kam ir būtiska ietekme uz 
izmērītajām CO2 emisijām, ir precīzi 
noteikti. Lai pārbaudītu, vai CO2 emisijas
sērijveidā ražotiem transportlīdzekļiem
atbilst attiecīgajam tipam apstiprinātajām
vērtībām, tiek nodrošināts, ka pretestības 
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vērtības, ko iegūst inerciālas ātruma 
samazināšanas testā, lai iestatītu 
dinamometru, ir iegūtas no 
transportlīdzekļa, kura ražošanas 
atbilstība tiek pārbaudīta.”

Or. en

Pamatojums

Ir vispārēji atzīts, ka pašreizējais testa cikls precīzi neatspoguļo reālos braukšanas apstākļus. 
Tādējādi patērētājiem tiek sniegta neprecīza un maldinoša informācija. Ir jāparedz pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka izdarītie novērtējumi precīzāk atspoguļo faktiskās emisijas. Šie pasākumi 
būs vajadzīgi arī pēc tam, ka tiks pieņemts jaunais vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētais 
pasaules mēroga tests.

Grozījums Nr. 138
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pantā iekļauj šādu 3.a punktu:
“3.a Komisija apsver ieguvumus, kas 
saistīti ar to, ka tiek nodrošināts, ka tipa 
apstiprināšanas CO2 vērtībās iekļauj 
emisijas, kuras rada transportlīdzekļa 
galveno enerģiju patērējošo ierīču 
lietošana, un vajadzības gadījumā 
ierosina šāda noteikuma stāšanos spēkā 
laikposmā pēc 2020. gada.”

Or. en

Pamatojums

Enerģiju patērējošas ierīces, piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēma un apgaismojums, 
netiek darbinātas testa procedūru laikā, bet tās palielina atšķirības starp tipam 
apstiprinātajām emisiju vērtībām un faktiskajām emisijām, tādējādi maldinot patērētājus.
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Grozījums Nr. 139
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada, ņemot vērā 
iespēju noteikt vienādu mērķi visiem 
ražotājiem.

Or. it

Grozījums Nr. 140
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija veic sīki izklāstītu pētījumu par 
2025. gada mērķi 60 g CO2/km apjomā, 
ietverot īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai
noskaidrotu, vai mērķis būtu atbilstīgs jeb 
vai būtu pamatots zemāks mērķis, ņemot 
vērā zema emisiju līmeņa tehnoloģiju 
izmantošanu un to integrēšanu, kā arī 
izmaiņas klimata politikas mērķos. Veicot 
šo pētījumu, Komisija ziņo par vieglo
automobiļu ar ražošanu saistītām 
emisijām un pēc vajadzības var ierosināt 
priekšlikumus par to, kā šādas emisijas 
varētu ņemt vērā šajā regulā.
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Or. en

Grozījums Nr. 141
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada, tostarp attiecībā 
uz 2025. gadu nosakot mērķi —
60 g CO2/km.

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus un Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu attiecībā uz:

– CO2 emisiju mērķiem, kuri piemērojami
jaunajiem vieglajiem automobiļiem
laikposmā pēc 2020. gada;
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– novērtējumu par vienāda mērķa 
noteikšanu visiem automobiļu ražotājiem, 
tādējādi nebūtu vajadzīgi lietderības 
kritēriji;
– tāda mērķa novērtējumu (ja 
nepieciešams), kas izstrādāts, 
pamatojoties uz lietderības kritēriju —
balstvirsmu — un jaunākajiem 
pieejamiem datiem par Eiropas 
automobiļiem;
– CO2 emisiju mērķa nepārtraukta, 
pakāpeniska daudzgadu samazinājuma 
novērtējumu attiecībā uz laikposmu pēc 
2020. gada, vajadzības gadījumā iekļaujot 
kapitalizācijas (uzkrāšanas) sistēmu;
– nosacījumiem, kā visaptverošā veidā un 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 715/2007, 
Regulai (EK) Nr. 443/2009, kā arī kopīgai 
Direktīvas 1999/94/EK par CO2 emisiju 
marķējumiem pārskatīšanai ieviest jaunu 
testa ciklu, kas labāk atspoguļotu Eiropas 
satiksmes reālo situāciju.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzību un efektivitāti, attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada visiem 
ražotājiem ir jānosaka vienāds CO2 emisiju mērķis. Komisijai līdz 2014. gada beigām 
jāizstrādā visaptverošs tiesību akta priekšlikums, ietverot testa cikla pārskatīšanu un aptverot 
gan CO2 emisijas, gan EURO emisiju standartus, gan direktīvu par automobiļu marķēšanu 
atbilstoši to CO2 emisijām.

Grozījums Nr. 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 

5. Līdz 2015. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
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aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.

aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada. Emisiju mērķus 
laikposmam pēc 2020. gada nosaka, 
ņemot vērā 3. punktā minētās jaunās 
procedūras CO2 emisiju mērīšanai. Šīs 
jaunās procedūras nosaka un īsteno līdz 
2014. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
noteiktu:

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniegt 
70 g CO2/km ilgtermiņa mērķi;
– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
piemaksu 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 šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālāk no konkurences 
viedokļa, sociāli taisnīgi un ilgtspējīgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz ne ātrāk kā 2017. gadam Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada, un ne ātrāk kā pēc tam, kad ir 
pilnībā noteikts un īstenots jaunais testa 
cikls un testa procedūras, kā arī kad ir 
novērtēti pirmie rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2015. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.

Or. en
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Pamatojums

Jaunus mērķus laikposmam pēc 2020. gada būtu vēlams pieņemt līdz 2017. gada beigām, lai
nodrošinātu, ka automobiļu nozares rīcībā ir pietiekams laiks, nodrošinot atbilstību jaunajiem 
mērķiem. Tāpēc Komisijai būtu mērķu pārskatīšana jāierosina līdz 2015. gada beigām.

Grozījums Nr. 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada. Ja, ieviešot 
reglamentēto testa procedūru, rodas 
jaunas izmaiņas, tās tiks atbilstoši ņemtas 
vērā pasākumos saskaņā ar 13. panta 
7. punktu.

Or. de

Pamatojums

Pirms ilgtermiņa mērķa noteikšanas vajadzētu novērot tirgus attīstību. Tādas jaunas 
robežvērtības noteikšana 2014. gadā, kas stāsies spēkā tikai 2020. gadā, šķiet pāragra, jo vēl 
nav iespējams novērtēt, kuras tehnoloģijas tiks ieviestas tirgū. Izmaiņas reglamentētajā testa
procedūrā ietekmē emisiju mērķus. Tāpēc, izmantojot jaunu procedūru, attiecīgi jāpārskata 
mērķi.

Grozījums Nr. 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami, sākot 
no 2030. gada.

Or. en

Pamatojums

Lai ļautu automobiļu nozarei un automobiļu daļu ražotājiem veikt ilgtermiņa ieguldījumus un 
ieviest inovācijas, ir jāņem vērā produktu cikli, kas vieglajiem automobiļiem ir 5–7 gadi, 
savukārt furgoniem — vairāk kā 10 gadi (ACEA). Tāpēc par 2030. gada mērķi ir vēlams 
vienoties 2017. gadā.

Grozījums Nr. 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojoties uz šo pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, Komisija iesniedz 
priekšlikumu, lai šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālāk no konkurences 
viedokļa, ilgtspējīgi un sociāli taisnīgi. 
Visiem priekšlikumiem grozīt šo regulu 
jābūt izmaksu ziņā efektīviem, lai 
sasniegtu Savienības ilgtermiņa klimata 
mērķus 2050. gadam, un šie priekšlikumi 
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paredz vienlīdzīgu vērienīguma līmeni 
attiecībā gan uz vieglajiem automobiļiem, 
gan vieglajiem kravas transportlīdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.

Or. fr

Pamatojums

Pirms Komisija veic šo noteikumu pārskatīšanu, jāsagaida jauno testa procedūru noteikšana 
un labāks pašreizējo tehnoloģisko jauninājumu novērtējums. Tādējādi Komisijai būs pieejams 
labāks situācijas un plānotā CO2 emisiju samazinājuma novērtējums.

Grozījums Nr. 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 

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

aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada. Šī pārskatīšana 
ir paredzēta, lai laikposmam no 
2025. gada noteiktu mērķi jauno vieglo 
automobiļu vidējām emisijām robežās no 
65 g CO2/ km līdz 75 g CO2/km. 
Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, kas 
ietver arī ietekmes novērtējumu saistībā ar 
iespējamo ietekmi uz automobiļu 
rūpniecību un saistītajām nozarēm, 
Komisija šajā gadījumā ierosina 
priekšlikumu grozīt šo regulu izmaksu 
ziņā efektīvā un no konkurences viedokļa 
iespējami neitrālā veidā, cīņā pret klimata 
pārmaiņām nodrošinot Savienības 
ilgtermiņa mērķu īstenošanu.

Or. de

Pamatojums

Robežvērtības ir svarīgi noteikt jau agrīnā posmā, lai rūpniecībai sniegtu plānošanas 
noteiktību. Tomēr vienlaikus ir grūti jau pašreiz precīzi noskaidrot pamatotu mērķa vērtību. 
Šā iemesla dēļ ir lietderīgi noteikt „koridoru”, izmantojot kuru vēlākā laika posmā tiks 
noteikts mērķis. Saskaņā ar vairākiem pētījumiem un pārrunām ar ekspertiem mērķis robežās 
no 65 g un 75 g CO2/km ir reāls.

Grozījums Nr. 152
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pēc 6. punkta iekļauj šādu punktu:
“6.a Līdz 2016. gadam Komisija publicēs 
ziņojumu, kurā būs izklāstīta alternatīvo 
degvielu attīstība un ar to ražošanu 
saistītās emisijas. Šajā ziņojumā Komisija 
sniedz ieteikumus, vai un kādā veidā šajā 
regulā var ņemt vērā emisijas, kas rodas, 
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izmantojot tā sauktos nulles emisiju 
transportlīdzekļus.”

Or. de

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 443/2009 attiecas tikai uz transportlīdzekļu izplūdes gāzēm, bet tā neattiecas 
uz emisijām, kas saistītas ar elektroenerģijas vai ūdeņraža ražošanu tā dēvētajiem nulles 
emisiju transportlīdzekļiem, lai gan to faktiskās emisijas var būt ievērojami lielākas. Lai 
ražotājam nodrošinātu iespēju izvēlēties dzinēju sistēmas, kas kopumā rada vismazākās 
emisijas, šajā regulā jāņem vērā arī visas iepriekšējā posmā radītās emisijas, kā tas ir ierasts 
ASV.

Grozījums Nr. 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
14.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pielāgotu I pielikumā iekļautās formulas 
nolūkā atspoguļot visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) 
Nr. 692/2008, vienlaikus nodrošinot to, lai 
saskaņā ar vecajām un jaunajām testa 
procedūrām ražotājiem un automobiļiem ar 
dažādu lietderību tiktu piemērotas 
samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.

7. Komisija saskaņā ar 14. pantā noteikto
komitejas procedūru iesniedz 
Parlamentam un Padomei priekšlikumus, 
lai pielāgotu iespējamas izmaiņas
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) 
Nr. 692/2008. Vienlaikus, pēc iespējas, 
tiek nodrošināts, lai saskaņā ar vecajām un 
jaunajām testa procedūrām ražotājiem un 
automobiļiem ar dažādu lietderību tiktu 
piemērotas samazināšanas prasības ar 
salīdzināmu stingrību. Novirzes no 
īpatnējo CO2 emisiju mērķa, kas radušās 
jaunas testa procedūras dēļ, jāizlīdzina, 
piemērojot faktisko mērījumu koriģēšanas 
programmu, kas ietver visas 
transportlīdzekļu klases, tehnoloģijas un 
ražotājus. Vienlaikus Komisija sniedz 
ražotājiem iespēju līdz 2020. gadam 
atsevišķiem modeļiem, variantiem un 
versijām, veicot salīdzinājuma mērījumus, 
ierosināt īpašus pārrēķina faktorus, ko 
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drīkst izmantot, aizstājot Komisijas 
ierosinātos koriģējumus, lai veiktu 
kontroli. Šajā nolūkā Komisija ierosina 
piemērotus priekšlikumus attiecībā uz 
3. un 8. panta grozījumiem.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārskatāmību un demokrātisku leģitimāciju, grozījumi testa ciklā jāievieš, 
izmantojot komitejas procedūru. Koriģēšanas programmas ietvaros jāpielīdzina mērķu 
novirzes, kas vairs nav spēkā, ieviešot jaunu testa procedūru. Saistībā ar mērķa izpildes 
uzraudzību pārejas posmā šāda iespēja nodrošina ražotājiem vajadzību koriģēt pārāk lielas 
novirzes no Komisijas metodes.

Grozījums Nr. 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) regulas I pielikuma 1. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“b) no 2016. gada piemēro vienu no 
šādām formulām:
i) īpatnējās CO2 emisijas = 
130 + a × (M – M0),
kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība a = 0,0457, kas pieņemta 
saskaņā ar 13. panta 2. punktu;
ii) īpatnējās CO2 emisijas = 130 + b× (F -
F0),

kur:
F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²),
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F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu, b = 17,6.”

Or. de

Pamatojums

Ražotāji, pamatojoties uz pašreizējo masas parametru, ir izstrādājuši plānus līdz 
2015. gadam. Šā iemesla dēļ tiek ierosināta dubulta sistēma, kuras ietvaros no 2016. gada 
alternatīvi masas parametram var izmantot balstvirsmas parametru, citiem vārdiem, 
balstvirsmas parametram tiks nodrošināts pārejas posms. Vērtība b (17,6) ir iegūta Komisijas 
ietekmes novērtējumā un atbilst slīpumam 60 % apjomā (vienmērīga sloga sadale 
ražotājiem).

Grozījums Nr. 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) no 2020. gada: c) no 2020. gada piemēro vienu no šādām 
formulām:

i) īpatnējās CO2 emisijas = 95 + b × (F -
F0),

kur:
F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²),
F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu, b = 17,6.

īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (M –
M0),

ii) īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (M –
M0),

kur: kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de
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Pamatojums

Ražotāji, pamatojoties uz pašreizējo masas parametru, ir izstrādājuši plānus līdz 
2015. gadam. Šā iemesla dēļ tiek ierosināta dubulta sistēma, kuras ietvaros no 2016. gada 
alternatīvi masas parametram var izmantot balstvirsmas parametru, citiem vārdiem, 
balstvirsmas parametram tiks nodrošināts pārejas posms. Vērtība b (17,6) ir iegūta Komisijas 
ietekmes novērtējumā un atbilst slīpumam 60 % apjomā (vienmērīga sloga sadale 
ražotājiem).

Grozījums Nr. 156
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (M –
M0),

īpatnējas CO2 emisijas = 80 + a × (F – F0),

Or. en

Grozījums Nr. 157
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (M –
M0),

īpatnējas CO2 emisijas = 70 + a × (M –
M0),

Or. en

Pamatojums

Vācijas Bundestāgs 2012. gada jūnijā aicināja federālo valdību atbalstīt vērienīgu Eiropas 
nostāju, proti, 70 g CO2/km līdz 2020. gadam, kas atbalstītu steidzami vajadzīgos un vēl 
vērienīgākos Eiropas klimata mērķus.
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Grozījums Nr. 158
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (M –
M0),

īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (F – F0),

Or. en

Pamatojums

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Grozījums Nr. 159
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – formula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (M –
M0),

īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (F – F0),

Or. fr
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Grozījums Nr. 160
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – „M” vērtības definīcija

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m2),
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Automobiļa masa nav labs rādītājs tā lietderībai, tāpēc to nevajadzētu izmantot, lai noteiktu 
īpatnējo emisiju mērķus. Balstvirsma (šķērsbāze x riteņu bāze) ir neitrālāka un stabilāka, kā
arī labāk atspoguļo automobiļa lietderību. Uz balstvirsmu pamatots regulējums pilnībā 
atlīdzinātu ražotājiem viņu centienus savus automobiļus padarīt svarā vieglākus, kā arī 
samazinātu vispārējās izmaksas, kas saistītas ar 2020. gada mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr. 161
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – „M” vērtības definīcija

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m2),

Or. en

Pamatojums

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
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their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers.

Grozījums Nr. 162
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – „M” vērtības definīcija

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

M = transportlīdzekļa masa kilogramos
(kg),

F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m2),

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – „M0” vērtības definīcija

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 164
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – „M0” vērtības definīcija
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

Or. en

Pamatojums

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Grozījums Nr. 165
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – „M0” vērtības definīcija

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – burta „a” vērtība formulā
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. en

Pamatojums

Slīpums atbilst 60 %, pamatojoties uz 2009. gada izlaiduma automobiļiem.

Grozījums Nr. 167
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – burta „a” vērtība formulā

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. en

Pamatojums

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Grozījums Nr. 168
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – burta „a” vērtība formulā
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0,0333. a = 0.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā transportlīdzekļu tehnoloģiju ar īpaši zemām oglekļa emisijām aizvien plašāku
ienākšanu tirgū, lietderības parametrs un slīpums kļūst nevajadzīgi, jo ražotāji var panākt 
nulles līmeņa emisijas.

Grozījums Nr. 169
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – burta „a” vērtība formulā

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Pamatojums

Lai noteiktu koeficienta „a” vērtību, kas ir automobiļu ražotāju centienu sadalījuma līknes 
stāvums, pareizāk būtu izmantot nevis 2006. gada, bet 2009. gada automobiļu izlaiduma 
datus.

Grozījums Nr. 170
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts – burta „a” vērtība formulā

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr
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Pamatojums

Koeficienta „a” vērtība, kas vienāda ar 17,6, ir ņemta no Eiropas Komisijas ietekmes 
novērtējuma un atbilst 60 % slīpumam. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EEA) ziņojumu 
„Vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju monitorings ES: dati par 2011 gadu” šajā pašā gadā 
reģistrēto jauno vieglo automobiļu vidējā balstvirsma bija 3,97 m2, tāpēc F0 sākumvērtībai 
jābūt 3,97.

Grozījums Nr. 171
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) I pielikuma 1. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
īpatnējas CO2 emisijas = 50 + a × (M –
M0),
kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = 50 % slīpums.”

Or. en

Pamatojums

Vācijas Bundestāgs 2012. gada jūnijā aicināja federālo valdību atbalstīt vērienīgu Eiropas 
nostāju, proti, 50 g CO2/km līdz 2025. gadam, kas atbalstītu steidzami vajadzīgos un vēl 
vērienīgākos Eiropas klimata mērķus.

Grozījums Nr. 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) I pielikuma 1. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
īpatnējas CO2 emisijas = 65 + a × (M –
M0),
kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = atbilst 60 % slīpumam.”

Or. en

Grozījums Nr. 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) 1. pielikuma 1. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
īpatnējas CO2 emisijas = 70 + a × (M –
M0),
kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = (*atbilst 60 % slīpumam).”

Or. en
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Grozījums Nr. 174
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) I pielikuma 1. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu:
“ca) no 2025. gada:
īpatnējas CO2 emisijas = 60 + a × (F –
F0),
kur:
F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m2),
F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = slīpums, kas atbilst 60 %.”

Or. en

Grozījums Nr. 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) regulas I pielikumam pievieno šādu 
punktu:
“2.a Ražotājs piemēro vienu lietderības 
parametru visam automobiļu kopumam 
(vai nu masu, vai balstvirsmu). Ja ražotājs 
ir izšķīries par lietderības parametru, 
izmantojot kuru, tiek noteikta īpatnējo 
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emisiju mērķa ievērošana, lietot 
balstvirsmu, nākamajos gados viņš vairs 
nedrīkstēs piemērot masas parametru.”

Or. de

Pamatojums

Ja automobiļu rūpniecībā lietderības parametru varētu noteikt katram transportlīdzekļu 
veidam atsevišķi, kopējais mērķis tiktu ievērojami vājināts. Šādā gadījumā katram 
transportlīdzeklim tiktu piemērots ērtākais lietderības parametrs; turklāt netiktu veicināta arī 
svara samazināšanas vispārējā stratēģija.

Grozījums Nr. 176
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
II pielikums – A daļa – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) II pielikuma A daļas 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:
“fa) maksimālā lietderīgā jauda (kW);”

Or. en

Pamatojums

Maksimālā lietderīgā jauda (kW) ir svarīgs parametrs, kas ietekmē transportlīdzekļa CO2
emisijas, tāpēc tas būtu jāreģistrē.

Grozījums Nr. 177
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants – 13.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
II pielikums – A daļa – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b) II pielikuma A daļas 1. punktam
pievieno šādu apakšpunktu:
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“fb) dzinēja darba tilpums (cm3).”

Or. en

Pamatojums

Dzinēja darba tilpums ir svarīgs parametrs, kas saistīts ar transportlīdzekļa CO2 emisijām, 
tāpēc tas būtu jāreģistrē.


