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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Kopienas integrēto 
pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0593),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0271/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 192. panta 
1. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kā izklāstīts zemāk;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai pabeigto transportlīdzekļu CO2
emisiju un degvielas ekonomijas vērtības 
būtu reprezentatīvas, attiecīgos gadījumos 
Komisijai vajadzētu apsvērt tipa 
apstiprināšanu regulējošo tiesību aktu 
pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 
transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 3., 4., 12. un 13. grozījumu 
atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģināla un prasa Komisijai līdz 2011. gadam 
sagatavot jaunu priekšlikumu. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem ir 
augstākas nekā vieglajiem automobiļiem, kā arī izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, 
ierosinātajā termiņā mērķvērtību 135 g CO2/km reāli nav iespējams sasniegt. 150g CO2/km ir 
augsts, tomēr sasniedzams mērķis.
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Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 
transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 1., 4., 12. un 13. grozījumu 
atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģināla un prasa Komisijai līdz 2011. gadam 
sagatavot jaunu priekšlikumu. 

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pabeigta transportlīdzekļa īpatnējās 
emisijas nav zināmas, nepabeigtā 
transportlīdzekļa ražotājs vidējo īpatnējo 
CO2 emisiju vērtību nosaka, izmantojot 
nepabeigtā transportlīdzekļa īpatnējo 
emisiju vērtību.

Or. en

Pamatojums

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 
transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 1., 3., 12. un 13. grozījumu 
atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģināla un prasa Komisijai līdz 2011. gadam 
sagatavot jaunu priekšlikumu. 



PE411.042v01-00 8/17 PR\813741LV.doc

LV

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu katra ražotāja vidējo īpatnējo 
CO2 emisiju līmeni, attiecībā uz to pašu 
ražotāju un tajā pašā gadā, ja ražotājs tā 
vēlas, aprēķinos ņem vērā iespējamo CO2

emisiju samazinājumu zem ražotājam 
noteiktās mērķvērtības atbilstoši Regulai 
(EK) Nr. 443/2009.  Šādos gadījumos to 
aprēķina šādi: 
80 % no starpības starp ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķi un vidējām īpatnējām 
emisijām atbilstoši Regulai (EK) 443/2009 
atņem no vieglo kravas automobiļu vidējā 
īpatnējās CO2 emisijas rādītāja. Direktīva 
2009/33/EK nosaka ekspluatācijas laikā 
nobraukto kilometru skaita attiecību 
vieglajiem automobiļiem un vieglajiem 
kravas automobiļiem 80 % apmērā.

Or. en

Pamatojums

As the reduction of LCV CO2 has been initially introduced as part of the complementary 
measures for passenger vehicles CO2 an averaging between both fleets is the logical 
consequence. Averaging of the manufacturer’s cars and LCVs fleets’ CO2 performance 
should be possible as reducing compliance costs for manufacturers as demonstrated in the 
EU impact assessment. From an environmental and policy point of view it makes no 
difference whether CO2 is reduced for passenger cars and LCVs. Such an averaging does not 
disadvantage those LCV manufacturers without cars as those are all covered under Article 
10. The 80% reflects the longer mileage of LCVs and CO2 reduction measures under this 
regulation (see directive EC/2009/33 Table 3 of the Annex).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
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Ātru`ma ierobežošanas ierīces
Ātruma ierobežošanas ierīces tiek 
ieviestas līdz 2015. gadam, lai ierobežotu 
jaunu N1 transportlīdzekļu maksimālo 
ātrumu, kā to paredz 2. punkts, kas ir 
120 km/h.

Or. en

Pamatojums

Jaunu N1 transportlīdzekļu maksimālā braukšanas ātruma ierobežošana labvēlīgi ietekmēs 
CO2 emisiju samazināšanu. Šos transportlīdzekļus izmanto gandrīz tikai komerciāliem 
mērķiem, tādēļ tiem nav vajadzības pārsniegt 120 km/h ātrumu. To nevajadzētu uzskatīt par 
precedentu citiem transportlīdzekļu veidiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jaunu vieglo kravas automobiļu
ražotāji, kam saskaņā ar 10. pantu nav 
piešķirta atkāpe, var apvienoties grupā, lai 
izpildītu 4. pantā norādītās saistības.

1. Ražotāji, kam saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 443/2009 10. pantu vai 11. pantu
nav piešķirta atkāpe, var apvienoties grupā, 
lai izpildītu 4. pantā norādītās saistības.

Or. en

Pamatojums

Jārod iespēja veidot viena ražotāja vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu parku 
CO2 rādītājus izvērtēt kopā, jo tā rezultātā samazinās prasību ievērošanas izmaksas 
ražotājiem, kā tas parādīts ES ietekmes novērtējumā. No vides un politikas viedokļa nav 
atšķirības, vai CO2 līmenis tiek samazināts vieglajiem automobiļiem un VKA . Šādā veidā 
nosakot vidējo rādītāju, nerada nelabvēlīgākus apstākļus VKA ražotājiem, kuri neražo vieglos 
automobiļus, jo uz viņiem visiem attiecas 10. pants. Faktors 0,8 atspoguļo lielāku VKA 
nobraukto attālumu un CO2 samazināšanas pasākumus saskaņā ar šo regulu (sk. Direktīvas 
EK/2009/33 pielikuma 3. tabulu).
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 5. punktu nepiemēro, ja visi 
grupas ražotāji veido vienu un to pašu 
saistītu ražotāju grupu.

6. Šā panta 5. punktu nepiemēro, ja visi 
grupas ražotāji veido vienu un to pašu 
saistītu ražotāju grupu vai ja grupa sastāv 
tikai no viena ražotāja, kurš grupā ir 
apvienojis paša ražoto vieglo automobiļu 
un vieglo kravas automobiļu parkus.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar 6. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Attiecīgie individuālu ražotāju mērķi 
ir jāaizstāj ar ražotājam pielāgotu mērķi, 
izveidojot vieglo automobiļu un vieglo 
kravas automobiļu grupu.
Pielāgošanu definē šādi: 
80 % no starpības starp ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķi un vidējām īpatnējām 
emisijām atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 443/2009 pieskaita vieglo kravas 
automobiļu vidējam īpatnējās CO2
emisijas rādītājam. Direktīva 2009/33/EK 
nosaka ekspluatācijas laikā nobraukto 
kilometru skaita attiecību vieglajiem 
automobiļiem un vieglajiem kravas 
automobiļiem 80 % apmērā.

Or. en
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Pamatojums

Salīdzināt ar 6. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

kravas automobiļu skaits,

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

kravas automobiļu skaits,

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) No 2019. gada: (b) No 2019. gada:

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

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

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā: Šajā pantā:

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

„pārsniegtās emisijas” ir gramos uz 
kilometru (pozitīvs skaitlis) izteikta un līdz 
trim zīmēm aiz komata noapaļota CO2
vērtība, par kuru ražotājs pārsniedzis 
īpatnējo emisiju mērķi kalendāra gadā vai 
kalendāra gada daļā, uz kuru attiecas 
4. pantā noteiktās saistības, ņemot vērā 
CO2 emisiju samazinājumu saistībā ar 
inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 
apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam, un CO2
emisiju samazinājumu zem noteiktās 
mērķvērtības atbilstoši Regulai 
(EK) Nr. 443/2009; „jaunu vieglo kravas 
automobiļu skaits” ir ražotāja izgatavotu un 
minētajā periodā reģistrētu jaunu vieglo 
kravas automobiļu skaits atbilstīgi 
pakāpeniskas ieviešanas kritērijam, kas 
noteikts 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

Vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu grupu veidošanas rezultātā (aprēķinot vidējo 
attālumu līdz mērķim) samazinās prasību ievērošanas izmaksas ražotājiem, kā tas parādīts ES 
ietekmes novērtējumā. No vides un politikas viedokļa nav atšķirības, vai CO2 līmenis tiek 
samazināts vieglajiem automobiļiem un VKA. Šāda grupu veidošana nerada nelabvēlīgākus 
apstākļus VKA ražotājiem, kuri neražo vieglos automobiļus, jo uz viņiem visiem attiecas 
10. pants. Faktors 0,8 atspoguļo lielāku VKA nobraukto attālumu un CO2 samazināšanas 
pasākumus saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā (d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
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emisiju samazināšanas iespējām, tostarp 
ekonomiskajām un tehniskajām iespējām 
samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un 
ņemot vērā ražotā vieglā kravas automobiļa 
tipa tirgu.

emisiju samazināšanas iespējām un 
vidējam rādītājam nozarē, tostarp 
ekonomiskajām, tehniskajām iespējām 
samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un 
ņemot vērā ražotā vieglā kravas automobiļa 
tipa tirgu.

Or. en

Pamatojums

Regulā skaidri jānosaka, ka ražotājiem, kuriem piešķirta atkāpe, ir jāpanāk nomināls 
samazinājums salīdzinājumā ar konkurentiem, un nedrīkst pieļaut, ka Komisija ierosina 
nereālus samazinājumus.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 

Komisija līdz 2011. gadam atbilstošos 
gadījumos iesniedz Eiropas Parlamentam 
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minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

un Padomei priekšlikumu, lai izstrādātu 
procedūru CO2 emisiju un pabeigto 
transportlīdzekļu degvielas efektivitātes 
reprezentatīvo vērtību iegūšanai.

Or. en

Pamatojums

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 
transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 1., 3., 4. un 13. grozījumu 
atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģināla un prasa Komisijai līdz 2011. gadam 
sagatavot jaunu priekšlikumu. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās 
emisijas

svītrots

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

Or. en
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Pamatojums

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 
transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 1., 3., 4. un 12. grozījumu 
atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģināla un prasa Komisijai līdz 2011. gadam 
sagatavot jaunu priekšlikumu. 
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikums tiesību aktam par vieglo kravas transportlīdzekļu CO2 emisijām tiek gaidīts jau 
no tā laika, kad līdzīgu tiesību aktu apstiprināja attiecībā uz vieglajām automašīnām.

Vieglos kravas automobiļus galvenokārt izmanto uzņēmumi, tostarp mazie un vidējie 
uzņēmumi, un patlaban vieglo kravas automobiļu skaits autoparkā atbilst aptuveni 12 %.
Jāatzīst, ka šīs automašīnas parku īpašnieki parasti iegādājas lielā skaitā, tādēļ to efektivitāte 
un tekošās izmaksas tiek detalizēti izvērtētas iepriekš.

Vidējais vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazinājums laikā no 2002. līdz 
2007. gadam bija 0,4–0,5 % gadā, un šos degvielas ekonomijas uzlabojumus aizēnoja 
transporta pieprasījuma un transportlīdzekļu izmēru pieaugums.

Tādēļ ir jāpieņem Kopienas mērķi attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas automobiļiem, lai 
novērstu iekšējā tirgus sadrumstalotību, ko rada atšķirīgu pasākumu pieņemšana dalībvalstu 
mērogā. Turklāt jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju standarti ir vajadzīgi, lai 
nepieļautu nepietiekama regulējuma risku, kas var rasties no vieglo pasažieru automobiļu un 
vieglo kravas automobiļu reģistrāciju iespējamas pārklāšanās. Turklāt 2007. gada 28. jūnijā 
Padome aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu par degvielas ekonomijas uzlabojumiem 
vieglajos kravas automobiļos. Visbeidzot, ir svarīgi mudināt automobiļu ražošanas nozari 
veikt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās. 

Referents piekrīt priekšlikuma galvenajai virzībai un, jo īpaši atzinīgi vērtē saprātīgo pieeju, 
kas paredz priekšlikumu galvenokārt balstīt uz pēdējā Parlamenta sesijā pieņemtajiem tiesību 
aktiem par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisijām.  Arī vieglo kravas automobiļu nozarei 
vajadzētu  censties samazināt emisijas, tāpat kā to īsteno vieglo automašīnu nozare.

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka abas nozares nedarbojas vienādi. Vieglo kravas automobiļu 
nozarē ir garāki izstrādes un ražošanas cikli nekā vieglo automobiļu nozarē. Tāpat vieglos 
kravas automobiļus izmanto galvenokārt komerciālos nolūkos, tādēļ, pretēji kā vieglajiem 
automobiļiem, ir mazāk iespēju mainīt šo automobiļu veidolu vai svaru, lai censtos samazināt 
emisijas. Lai šādas izmaiņas veiktu vieglajiem kravas automobiļiem, būtu jāveic izmaiņas 
motorā un transportlīdzekļa mehānikā, kas ir daudz ilgāks un dārgāks process nekā vienkārša 
transportlīdzekļa korpusa pārbūve. Jānorāda arī, ka vieglo kravas automobiļu nozarē 
salīdzinājumā ar vieglo automobiļu nozari daudz lielākā mērā tiek izmantota dīzeļdegviela.

Taču referents negribētu, ka priekšlikumā iekļautos termiņus vēl vairāk pārceļ uz priekšu. 
Tuvāks termiņš liks uz to koncentrēties un būs redzami rezultāti. Tomēr referents šaubās, vai 
ierosināto ilgtermiņa mērķi 135 g CO2/km var reāli sasniegt noteiktajos termiņos. Ņemot vērā 
augstākās CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem 
salīdzinājumā ar vieglajiem automobiļiem, kā arī nepieciešamību pēc ilgākiem izstrādes un 
ražošanas cikliem, mērķvērtība 150g CO2/km ir augsts, taču sasniedzams mērķis.
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Tiesību akta priekšlikumā ietverta iespēja ražotājiem apvienoties grupās, cenšoties sasniegt 
emisiju mērķus. Šāda elastība būtu jāvērtē pozitīvi. Tomēr, ja vadāmies pēc principa, ka 
ietaupītais CO2 grams ir ietaupīts neatkarīgi no tā, kādā veidā tas panākts, referents iesaka, ka 
ražotājiem, kuri ražo gan vieglos automobiļus, gan vieglos kravas automobiļus būtu jādod 
iespēja savā uzņēmumā veidot šo abu transportlīdzekļu veidu grupu. Veidojot grupas no 
vieglajiem automobiļiem un VKA (vidējais rādītājs attiecībā uz attālumu līdz mērķim), 
samazināsies ražotāju izmaksas, lai ievērotu prasības, kā to parāda ES ietekmes novērtējums. 
No vides un politikas viedokļa nav atšķirības, vai CO2 emisiju līmenis tiek samazināts 
vieglajiem automobiļiem vai VKA. Šāda grupu veidošana nerada nelabvēlīgus apstākļus VKA 
ražotājiem, kuri neražo vieglos automobiļus, jo uz viņiem visiem attiecas 10. pants. Šādas 
papildu elastības pieļaušana ražotājiem dod labumu videi, turklāt tā ir arī laba 
uzņēmējdarbības prakse. 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu noteikt atkāpi ražotājiem, kuri saražo mazāk 
par 22 000 transportlīdzekļiem gadā, un uzskata, ka šis priekšlikums veido piemērotu slieksni. 
Tomēr ar regulu skaidri jānosaka, ka ražotājiem, kuriem ir piešķirta atkāpe, ir jāpanāk 
nomināli samazinājumi salīdzinājumā ar konkurentiem un Komisija nedrīkstētu ierosināt 
nereālus samazinājumus, tādēļ referents ir ierosinājis atbilstošu grozījumu.

Referentu pārsteidz tas, ka ierosinātie sodi ražotājiem, kuri neievēro prasību samazināt CO2
emisijas vieglajiem kravas automobiļiem, būtu jāaprēķina pēc augstākas likmes nekā par 
attiecīgu pārkāpumu vieglajiem automobiļiem. Sodiem abās nozarēs jābūt saskaņotiem, 
turklāt Komisijas priekšlikumā nav pamatojuma tam, lai noteiktu augstākus sodus N1 
transportlīdzekļiem. Tādēļ referents ierosina labot tekstu, lai to pieskaņotu tiesību aktiem 
attiecībā uz vieglajiem automobiļiem.

Šī tiesību akta vispārējais mērķis ir samazināt vieglo kravas automobiļu CO2 emisijas. Kā 
iepriekš minēts, to ir grūtāk izdarīt nekā attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, jo VKA 
korpusus efektivitātes nolūkā nevar uzlabot ne viegli, ne lēti. Tāpēc visas izmaiņas jāveic 
dzinēju mehānikā. Tomēr viena problēmas risināšanas iespēja būtu noteikt obligāto prasību 
par ātruma ierobežošanas ierīcēm vieglajiem kravas automobiļiem. Šāda tehnoloģija ir 
pieejama, tā ir lēta un efektīva, lai nekavējoties samazinātu emisijas, un daudzi 
komercuzņēmumi šādas ierīces iebūvē jau izstrādātos transportlīdzekļu modeļos. Referenta 
priekšlikums attiecas tikai uz vieglajiem kravas automobiļiem — šos transportlīdzekļus 
izmanto gandrīz vienīgi komerciāliem mērķiem, un tiem nav nepieciešams pārsniegt 
maksimālo braukšanas ātrumu 120km/h. To nevajadzētu uzskatīt par precedentu, lai ieviestu 
ātruma ierobežošanas ierīces vieglajiem automobiļiem.

Visbeidzot, Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka oriģinālie priekšlikumi daudzposmu 
transportlīdzekļiem (kurus vairākos posmos ražojuši vairāki ražotāji) nav tālākai izstrādei 
derīgi.  Droši vien nebūtu godīgi sodīt ražotājus saistībā ar transportlīdzekli, ja viņi nav 
atbildīgi par to, kas ar šo transportlīdzekli notiek vēlākā  ražošanas posmā. Komisija gatavojas 
līdz 2014. gadam iesniegt jaunu priekšlikumu, taču referents ierosina, ka tai vajadzētu jau līdz 
2011. gadam nākt klajā ar ierosinājumu par to, kā tā gatavojas rīkoties ar daudzposmu 
transportlīdzekļiem. Šo jautājumu vajadzētu risināt, izveidojot sistēmu, ar kuru mēra pabeigtu 
transportlīdzekļu reālās emisijas.


