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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: […].



PR\923891LV.doc 3/16 PE502.271v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................14



PE502.271v01-00 4/16 PR\923891LV.doc

LV



PR\923891LV.doc 5/16 PE502.271v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 510/2011, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo kravas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0394),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0185/2012),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra 
atzinumu,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā to 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 (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

īstenojams 147 g CO2/km mērķis. Tomēr 
nesen publicētie pētījumi arī liecina, ka 
147 g CO2/km mērķis joprojām ir 
uzskatāms par pārāk ambiciozu. Ņemot 
vērā pašreizējo ekonomikas krīzi, šajā 
jomā attiecībā uz Savienības ražotājiem 
nebūtu jāievieš nekādi jauni 
reglamentējoši apgrūtinājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā
Regulu (EU) No 510/2011 varētu grozīt
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 un 
lai Komisija sagatavotu ziņojumu un 
attiecīgā gadījumā nāktu klajā ar 
priekšlikumiem par mērķiem laikposmam 
pēc 2020. gada. Tomēr, lai ražotājiem 
nodrošinātu noteiktību plānošanā, šāds 
priekšlikums nebūtu jāsagatavo pirms 
2018. gada, jo šādu mērķu noteikšanai ir 
jābūt pamatotai uz jauno testa ciklu un 
attiecīgām testa procedūrām, kuras 
paredzēts pieņemt 2014. gadā. Tādējādi 
būtu nodrošināts, ka par  periodu no 
2014. līdz 2018. gadam būtu savākti 
pietiekami un uzticami dati, lai jebkāds 
priekšlikums par jauniem mērķiem laikā 
pēc 2020. gada būtu pienācīgi pamatots. 
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Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Superkredīti ir ražotājiem nozīmīgi 
instrumenti, lai nodrošinātu tehnoloģiju 
nomaiņu un stimulētu ieguldījumus 
inovatīvās zemu emisiju tehnoloģijās. Tie 
ir arī efektīvs instruments, lai sasniegtu 
Regulas (ES) Nr. 510/2011 mērķus, 
neuzliekot papildu slogu Savienības 
nodokļu maksātājiem.  Izmantojot 
superkredītus var veicināt visdažādākās 
alternatīvas piedziņas sistēmas. Tāpēc 
superkredītu sistēmu ir jāturpina piemērot 
arī pēc 2018. gada, kā noteikts Regulā 
(ES) Nr. 510/2011.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Jauno Eiropas braukšanas ciklu 
(NEDC)  ir paredzēts aizstāt ar jauno 
testa ciklu vieglajiem transportlīdzekļiem 
paredzētajā pasaules mēroga saskaņotajā 
testa procedūrā (WLTP) 2014. gadā. 
Tāpēc jebkādi iespējamie mērķi attiecībā 
uz laiku pēc 2020. gada  ir jānosaka 
pamatojoties uz WLTP, tiklīdz tā ir 
pilnībā noteikta un ieviesta. Gadījumā, ja 
līdz 2017. gada 31. decembrim WLTP nav 
pilnībā noteikta un ieviesta, jebkādi 
jaunie mērķi ir jānosaka saskaņā ar šajā 
laikā spēkā esošo testa ciklu. Jebkādas 
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spēkā esošo mērķu izmaiņas ir jānosaka 
ar parasto likumdošanas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 3. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„(h) „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); šā punkta 
piemērošanas mērķiem jebkādi grozījumi 
attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulā (EK) Nr. 692/2008 noteiktajām 
mērīšanas procedūrām, kas stājas spēkā 
2013. gada 1. janvārī, tiek piemēroti sākot 
no 2021. gada 1. janvāra.”

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
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„5. pants
Superkredīti

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 
emisijas, katru jaunu vieglo kravas 
automobili, kura īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz 75 g CO2/km, uzskaita kā: 
– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus no
2017. gada,
– 1 vieglo kravas automobili no
2025. gada.
Superkredītus, kas uzkrāti laikā no 2017. 
līdz 2025. gadam, var izmantot jebkurā 
minētā perioda gadā, lai aprēķinātu 
vidējās specifiskās CO2 emisijas.
Vieglo kravas automobiļu, kuru 
īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 75 g 
CO2/km, maksimālais skaits, kas jāņem 
vērā, piemērojot pirmajā daļā minēto 
aprēķinu, superkredītu shēmas darbības 
laikā nepārsniedz 50 000 vieglos kravas 
automobiļus uz vienu ražotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Regulas 8. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
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„(4) Komisija uztur centralizētu 
reģistru, kurā apkopo tos datus, ko 
dalībvalstis paziņojušas atbilstīgi šim 
pantam, un šis reģistrs ir publiski 
pieejams.
Līdz 2013. gada 30. jūnijam un katru 
nākamo gadu Komisija katram 
ražotājam provizoriski aprēķina:
(a) vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
iepriekšējā kalendāra gadā;
(b) īpatnējo emisiju mērķi iepriekšējā 
kalendāra gadā; 
(c) starpību starp ražotāja vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām iepriekšējā 
kalendāra gadā, kas aprēķinātas saskaņā 
ar (a) apakšpunktu un tā īpatnējo emisiju 
mērķi attiecīgajā gadā.
Turklāt, sākot no 2017. gada, katru gadu 
līdz 30. jūnijam, turpinot to darīt līdz 
2025. gadam ieskaitot, Komisija katram 
ražotājam provizoriski aprēķina:
(a) vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
iepriekšējā kalendāra gadā, neņemot vērā 
5. pantā minētos superkredītus;
(b) starpību starp ražotāja vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām iepriekšējā 
kalendāra gadā, kas aprēķinātas saskaņā 
ar (a) apakšpunktu un tā īpatnējo emisiju 
mērķi attiecīgajā gadā.
Komisija katram ražotājam paziņo 
provizorisko aprēķinu par attiecīgo 
ražotāju. Paziņojums ietver datus par 
katrā dalībvalstī reģistrēto jauno vieglo 
kravas automobiļu skaitu un to 
īpatnējām CO2 emisijām.”

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Regulas 8. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„(5) Ražotājs trīs mēnešu laikā pēc 
4. punktā minētā provizoriskā aprēķina 
saņemšanas var paziņot Komisijai par 
kļūdām datos, norādot dalībvalsti, kurā, 
pēc ražotāja domām, radusies kļūda.
Sākot no 2017. gada līdz 2025. gadam, 
ieskaitot, ikviens ražotājs pēc paziņojuma 
par provizorisko aprēķinu saņemšanu 
saskaņā ar 4. punktu, informē Komisiju 
par to, vai Komisijai, aprēķinot vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas iepriekšējā 
kalendāra gadā, jāņem vērā 5. pantā 
minētie superkredīti.”

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

“Ne agrāk kā no 2018. gada 1. janvāra
Komisija vajadzības gadījumā pārskata 
īpatnējo emisiju mērķus, kārtību un citus 
šajā regulā iekļautus aspektus, lai attiecībā 
uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada, pamatojoties uz jauno testa 
procedūru un testa ciklu, kas minēts 
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13. panta 6. punktā, vai gadījumā ja tie 
nav pieejami — pamatojoties uz šajā laikā 
spēkā esošo pilnībā noteikto un ieviesto 
testa procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– trešo daļu aizstāj ar šādu: – ceturto* daļu aizstāj ar šādu: 

“Lai atspoguļotu visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, Komisija pielāgo 
I pielikumā iekļautās formulas, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. pantā izklāstītos 
nosacījumus, vienlaikus nodrošinot to, lai 
saskaņā ar vecajām un jaunajām testa 
procedūrām ražotājiem un automobiļiem 
ar dažādu lietderību tiktu piemērotas 
samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.”;

„Reglamentētā testa procedūra un testa 
cikls, kas tiek piemērots 2013. gada 
1. janvārī saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 III un 
XII pielikumu, paliek par pamatu, lai 
noteiktu īpatnējo emisiju mērķa 
sasniegšanu, kas noteikts I pielikuma 
1. punkta c) apakšpunktā. Jebkāda jauna 
testa procedūra un testa cikls, ar kuriem 
aizstāt spēkā esošo testa procedūru un 
testa ciklu, ir pilnībā noteikti un ieviesti 
2017. gada 31. decembrī. Līdz minētajam 
datumam ir pieejami arī pietiekami 
jaunās testa procedūras un testa cikla 
monitoringa dati. Sekojoši Komisija 
izvērtē iespējas ieviest jaunus mērķus 
laikam pēc 2020. gada, un vajadzības 
gadījumā sagatavo priekšlikumu saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru. 

__________________
* Komisijas priekšlikumā šā apakšpunkta 
numerācija ir nepareiza. Tas ir 13. panta 
6. punkta ceturtais apakšpunkts, kurā tiek 
izdarīts grozījums.
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Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) no 2020. gada: (c) no 2020. gada:

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

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + 
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 5. punktu,

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Pamatojums

Kļūdas labojums Komisijas priekšlikumā.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments un Padome 2011. gadā pieņēma Regulu (ES) Nr. 510/2011, ar ko tika 
noteikts mērķis samazināt emisijas no jaunajiem vieglajiem kravas automobiļiem. Šīs regulas 
13. panta 1. punktā Komisijai prasīts apstiprināt 147 g/km mērķa laikam pēc 2020. gada 
īstenojamību, kā arī izstrādāt kārtību šā mērķa sasniegšanai. Komisija, 2012. gada 11. jūlijā 
pieņemot priekšlikumu COM(2012)0394, ir izpildījusi likumdevēju iestāžu prasību un ir 
apstiprinājusi, ka 147g mērķis, kas noteikts minētās Regulas (ES) 1. panta 2. punktā ir 
īstenojams. 

Mērķis 2020. gadam  

Referents uzskata, ka šis 147g/km ilgtermiņa mērķis, kas jāpiemēro pēc 2020. gada nebūtu 
jāmaina. Tas ir ambiciozs mērķis, par kuru vienošanās tika panākta tikai 2011. gadā — mazāk 
nekā divus gadus pirms Komisija pieņēma priekšlikumu, ar kuru apstiprināja tā īstenojamību. 
Tāpēc referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas apstiprina, ka mērķis 
2020. gadam ir tehniski īstenojams. Referents iebilst pret spēkā esošā ilgtermiņa 147 g 
CO2/km mērķa grozīšanu sekojošu iemeslu dēļ:

 kopš vienošanās par 147g mērķi vides vai ekonomiskie apstākļi nav mainījušies tā, lai 
patlaban varētu attaisnot vēl ambiciozākus mērķus;

 Regulas (ES) Nr. 510/2011 13. panta 1. punktā Komisijai prasīts apstiprināt ilgtermiņa 
mērķa īstenojamību; nepārprotami ir tas, ka šajā punktā nav noteikts, ka Komisija 
varētu ierosināt vēl vērienīgāku mērķi; tāpēc atbilstīgi 13. panta 1. punkta burtam un 
garam ir nemainīt ilgtermiņa mērķi, kas noteikts spēkā esošajā regulā;

 ražotājiem arī nepieciešama noteiktība, lai varētu veikt plānošanu; CO2 emisiju 
samazināšanas mērķis 2020. gadam tika apstiprināts tikai pirms diviem gadiem; 
jebkādas vēl citas izmaiņas šajā posmā būtu pretrunā leģitīmām prasībām pēc 
noteiktības; 

 vieglo kravas automobiļu izstrādes ilgais cikls ir jāņem vērā ikreiz, kad tiek apsvērti 
CO2 emisiju samazināšanas mērķi; attiecībā uz automobiļiem, ko laist tirgū 
2020. gadā, ražotāji jau šobrīd ir plānošanas beigu posmā; izmaiņas šajā posmā 
negatīvi ietekmētu ražošanas ciklus;

 mērķa grozīšana arī liktu apšaubīt ilgtermiņa mērķu vispārējo uzticamību, jo 
ilgtermiņa mērķim jau pašam par sevi ir jābūt tādam, kas paliek spēkā ilgāku laiku (t.i. 
no 2011. līdz 2020. gadam);

 lai gan ir pētījumi, kas apliecina, ka mērķis 2020. gadam varētu būt arī vērienīgāks, ir 
tomēr arī pētījumi, kas apliecina, ka 147g mērķis ir pārāk ambiciozs; tāpēc mērķa 
mainīšanai jebkurā virzienā ir savs pilnvērtīgs pamatojums; 

 datu trūkums —  līdz šim jo īpaši trūkst datu par tā saucamajiem daudzposmu 
transportlīdzekļiem, pietiekami monitoringa dati nebūs pieejami pirms 2014. gada; 
jaunus mērķus nebūtu jāapspriež bez pietiekamiem un uzticamiem datiem;

 vēl viens faktors, kas jāņem vērā ir pašreizējā ekonomiskās krīzes situācija, kuru 
izraisījusi finanšu krīze; tāpēc Eiropas ražotājus nevajadzētu nekādi papildus 
apgrūtināt, nosakot vēl vērienīgākus mērķus;
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 vērienīgāki mērķi varētu palielināt ieguldījumu izmaksas (piemēram, pētniecībā un 
izstrādē) no ražotāju puses; N1 transportlīdzekļus parasti izmanto amatnieki, kurjeri un 
ātrpiegādes pakalpojumu sniedzēji, kā arī daudzi tirgotāji, piemēram, ziedu tirgotāji, 
ēdināšanas iestāžu īpašnieki, no kuriem lielākā daļa ir MVU; šā tiesību akta 
pārskatīšanai nebūtu jāsagādā papildu grūtības MVU;

 referents respektē vienošanos par ilgtermiņa mērķi, kas tika panākta garās un 
sarežģītās sarunās starp Eiropas Parlamentu un Padomi 2011. gadā.

Mērķis laikam pēc 2020. gada

Referents ierosina nenoteikt jaunu mērķi attiecībā uz laiku pēc 2020. gada vismaz līdz 
2018. gada 1. janvārim — laikam, kad jaunajam testa ciklam vajadzētu būt pilnībā ieviestam. 
Jaunais testa cikls vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētajā pasaules mēroga saskaņotajā 
testa procedūrā (WLTP) vēl nav pieejams, bet paredzēts, ka to pieņems 2014. gadā. WLTP
mainīs pamatu CO2 mērķu noteikšanai, un līdz šim vēl nav skaidrs, kā izmaiņas testa ciklos 
ietekmēs CO2 emisiju mērījumus. Tiklīdz jaunais testa cikls būs pieejams, vairāku gadu gaitā 
būs jāvāc pietiekami un uzticami dati par emisijām, lai nodrošinātu, ka jebkādi jauni mērķi ir 
tiešām pamatoti. 

Pirms apsvērt mērķus laikam pēc 2020. gada ir jāņem vērā arī tehnoloģiju attīstība un 
iespējamais CO2 emisiju samazinājums. Patlaban nav iespējams paredzēt tehnoloģiju attīstību 
laikā pēc 2020. gada. Joprojām nav arī skaidrs, kādā mērā tirgus pieņems alternatīvās 
tehnoloģijas. Patlaban pasaulē ir pieejami vairāki tehnoloģiju scenāriji, un — kaut arī 
tehnoloģiju nomaiņa ir iespējama — nav skaidrs, kā tas ietekmēs transportlīdzekļu kopējās 
CO2 emisijas. Tāpēc pirms jaunu mērķu apspriešanas ir jāsavāc vairāk datu un  jāveic CO2 
emisiju monitorings. 

Superkredīti

Superkredīti ir papildu kredīti par transportlīdzekļiem ar zemām emisijām. Pašreiz spēkā 
esošajā Regulā (ES) 510/2011 ir noteikts, ka katrs zemu emisiju transportlīdzeklis, kas emitē 
mazāk nekā 50g CO2/km nopelna papildu kredītu visam ražotāja autoparkam.  Saskaņā ar 
Regulu (ES) 510/2011 superkredītu sistēma beigs darboties 2018. gadā. Kaut arī superkredīti 
tiek saglabāti Komisijas priekšlikumā attiecībā uz CO2 emisijām no vieglajiem pasažieru 
automobiļiem, tie nav iekļauti priekšlikumā par CO2 emisijām no vieglajiem kravas 
automobiļiem. Tomēr referents uzskata, ka superkredīti ir nozīmīgs instruments, lai stimulētu 
zemu emisiju transportlīdzekļu laišanu tirgū un motivētu ražotājus izstrādāt tehnoloģijas ar 
zemām CO2 emisijām. Tā kā vēl nav zināms, kura būs vadošā zemu emisiju tehnoloģija 
nākotnē, superkredītu sistēma ir jāsaglabā.  Tas arī neprasa papildu finanšu resursus un 
tādējādi neuzliek papildu slogu nodokļu maksātājiem. 

Lai iekļautu arī lielākus vieglos kravas automobiļus un stimulētu ražotājus izstrādāt 
alternatīvas tehnoloģijas arī smagāku transportlīdzekļu kategorijām, robežvērtība būtu 
jāpalielina līdz 75 gramiem. 

Ekoinovācijas

Referents atzinīgi vērtē Komisijas pieeju priekšlikumā saglabāt nosacījumus par 
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ekoinovācijām. Jaunas inovācijas ir jāatbalsta, un priekšlikums nepārprotami nodrošina tam 
stimulus. Būtu jāvienkāršo apstiprināšanas process un vienmēr būtu jāatbalsta efektīvas 
tehnoloģijas.

Testa cikls

Jauno Eiropas braukšanas ciklu (NEDC)  ir paredzēts aizstāt ar jauno testa ciklu vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētajā pasaules mēroga saskaņotajā testa procedūrā (WLTP) 
2014. gadā. Šo pārmaiņu dēļ mainīsies testēšanas un CO2 emisiju mērīšanas rezultāti. 
Komisija ierosina pieņemt 147g mērķi saskaņā ar WLTP testa ciklu ar deleģētajiem aktiem. 
Referents ierosina saglabāt NEDC ciklu, kā atsauces vērtību mērķim 2020. gadam un ierosina 
mainīt testa cikla atsauces vērtības saistībā ar iespējamiem mērķiem laikam pēc 2020. gada. 
To nebūtu jāierosina pirms 2018. gada. Jebkādi jauni mērķi, kaut tikai pielāgoti, ir jāpamato 
ar pietiekamiem monitoringa datiem un par tiem vienmēr jālemj parastajā likumdošanas 
procedūrā. 


