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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: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0393),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0184/2012),

– 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 Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī 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 nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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 

(4) Atzīstot nesamērīgo ietekmi uz 
mazākajiem ražotājiem, kura saistīta ar 
atbilstību īpatnējo emisiju mērķiem, kas 
noteikti, pamatojoties uz transportlīdzekļa 
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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.

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 maksas par pārsniegtajām emisijām 
piemērošanas jomas.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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 (World 
Light Duty Test Procedure („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 ražotājiem garantētu noteiktību 
plānošanas vajadzībām, pašreizējai testa 
procedūrai šīs regulas nolūkā būtu 
jāpaliek spēkā līdz 2020. gadam. Sākot ar 
2021. gadu, pašreizējā testa procedūra 
būtu jāaizstāj ar WLTP. Tiklīdz no 
2021. gada šīs regulas nolūkā sāk 
piemērot WLTP, I pielikumā noteiktās 
robežvērtības būtu jākoriģē, lai nodrošinātu 
salīdzināmu stingrību attiecībā uz 
ražotājiem un transportlīdzekļu klasēm.
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Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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 izmaiņām un izmaiņām 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai. 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. de

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Regula 2009/443/EK
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 

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

uz ražotāju, kurš kopā ar visiem 
saistītajiem uzņēmumiem ir atbildīgs par 
mazāk nekā 1000 jauniem vieglajiem 
automobiļiem, kas ES reģistrēti iepriekšējā 
kalendāra gadā.”

Or. de

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) regulas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
automobiļa CO2 emisijas, kas izmērītas 
atbilstīgi Regulai (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” 
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 
apakšpunkta piemērošanas nolūkā 
izmaiņas mērīšanas procedūrās, kas 
noteiktas Regulā (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulā (EK) Nr. 692/2008 un stājas spēkā 
2013. gada 1. janvārī, ir spēkā tikai no 
2021. gada 1. janvāra.”

Or. de



PR\926759LV.doc 9/19 PE500.598v03-00

LV

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„5. pants
Superkredīti
(1) Aprēķinot vidējo īpatnējo CO2
emisiju, katru jauno vieglo automobili, 
kuram īpatnējā CO2 emisija nepārsniedz 
50 g CO2/km vai ar kuru vismaz 40 km 
var nobraukt, izmantojot tikai 
elektropiedziņu, 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.
(1a) Aprēķinu veicot, 1. punktā minēto 
daudzkāršošanas principu izmanto tikai 
tad, ja ražotāja vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas atbilstošajā kalendārajā 
gadā ne vairāk kā par 15 % pārsniedz 
ražotājam noteikto īpatnējo emisiju mērķi.
(1b) Laikposmā no 2016. līdz
2020. gadam ražotāji var uzkrāt 
superkredītus atbilstīgi 1. punkta 
noteikumiem, reģistrējot tos 8. panta 
3.a punktā minētajā reģistrā.
(1c) Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra 
līdz 2023. gada 31. decembrim ražotāji var 
lūgt Komisijai, lai tā, aprēķinot ražotāju 
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vidējās īpatnējās CO2 emisijas, ņemtu 
vērā saskaņā ar 3. punktu uzkrātos 
superkredītus.

Or. de

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Regula 2009/443/EK
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. de

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula 2009/443/EK
8. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) regulas 8. pantā pēc 3. punkta iekļauj 
šādu punktu:
„3.a Komisija izveido reģistru, kurā 
uzskaita 5. panta 1.c punktā minētos 
uzkrātos superkredītus. Reģistrs ir 
publiski pieejams.”

Or. de

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) regulas 8. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„4. Komisija izveido centralizētu 
reģistru, kurā fiksē dalībvalstu paziņotos 
datus, uz ko attiecas šis pants.
Centralizētais reģistrs ir publiski 
pieejams.
Komisija, sākot no 2011. gada, katru 
gadu līdz 30. jūnijam katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:
a) vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
iepriekšējā kalendārajā gadā;
b) īpatnējo emisiju mērķi iepriekšējā 
kalendārajā gadā; un
c) starpību starp atbilstīgi 
a) apakšpunktam aprēķinātajām ražotāja 
vidējām īpatnējām CO2 emisijām 
iepriekšējā kalendārajā gadā un tā 
īpatnējo emisiju mērķi minētajā gadā.
Turklāt Komisija laikposmā no 
2016. gada līdz 2023. gadam (ieskaitot) 
katru gadu līdz 30. jūnijam katram 



PE500.598v03-00 12/19 PR\926759LV.doc

LV

ražotājam provizoriski aprēķina:
a) vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
iepriekšējā kalendārajā gadā, neņemot 
vērā 5. pantā minētos superkredītus;
b) starpību starp atbilstīgi 
a) apakšpunktam aprēķinātajām ražotāja 
vidējām īpatnējām CO2 emisijām 
iepriekšējā kalendārajā gadā un tā 
īpatnējo emisiju mērķi minētajā gadā.
Komisija katram ražotājam paziņo 
provizorisko aprēķinu par attiecīgo 
ražotāju. Paziņojumā ietver datus par 
reģistrēto jauno vieglo automobiļu skaitu 
katrā dalībvalstī un to īpatnējām 
CO2 emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.c punkts (jauns)
Regula 2009/443/EK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) regulas 8. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„5. Ražotājs trīs mēnešos pēc 4. punktā 
minētā provizoriskā aprēķina 
saņemšanas var paziņot Komisijai par 
kļūdām datos, norādot dalībvalsti, kurā, 
pēc ražotāja domām, radusies kļūda.
Laikposmā no 2016. gada līdz 
2023. gadam (ieskaitot) ražotājs trīs 
mēnešu laikā no 4. punktā minētā 
provizoriskā aprēķina saņemšanas 
Komisijai paziņo, vai, aprēķinot ražotāja 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas iepriekšējā 
kalendārajā gadā, Komisijai jāņem vērā 
5. pantā minētie superkredīti.
Komisija izskata visus ražotāju 
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ziņojumus un līdz 31. oktobrim vai nu 
apstiprina, vai groza provizoriskos 
aprēķinus, kas minēti 4. punktā.”

Or. de

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja 
vai ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas vai inovatīvu 
tehnoloģiju kopumu („inovatīvu 
tehnoloģiju paketes”). Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt 
līdz 7 g CO2/km.”

Or. de

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Regula 2009/443/EK
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) regulas 12. panta 2. punkta pirmo 
teikumu aizstāj ar šādu:

(9) regulas 12. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

„Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
sīki izstrādātus noteikumus par 1. punktā 
minēto inovatīvo tehnoloģiju 

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

tehnoloģiju pakešu apstiprināšanas 
procedūru. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar šīs regulas 14. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Šo sīki 
izstrādāto noteikumu pamatā ir šādi 
kritēriji attiecībā uz inovatīvajām 
tehnoloģijām:
a) piegādātājam vai ražotājam jābūt 
atbildīgam par to, ka, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas vai inovatīvu 
tehnoloģiju paketes, tiek panākts 
CO2 ietaupījums;
b) inovatīvajām tehnoloģijām vai 
inovatīvo tehnoloģiju paketēm jāsniedz 
pārbaudīts ieguldījums 
CO2 samazināšanā;
c) inovatīvo tehnoloģiju un inovatīvo 
tehnoloģiju pakešu ietekme uz vieglā 
automobiļa īpatnējām CO2 emisijām 
standarta pārbaudes ciklā nedrīkst 
pārsniegt 25 %; inovatīvajām 
tehnoloģijām un inovatīvo tehnoloģiju 
paketēm nedrīkst būt piemēroti […] 
obligātie noteikumi saistībā ar papildu 
pasākumiem, lai panāktu papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas 
minēts 1. pantā, un tās nedrīkst būt 
obligātas saskaņā ar citiem Kopienas 
tiesību noteikumiem.”

Or. de

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula 2009/443/EK
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„3. Piegādātājs vai ražotājs, kurš lūdz 
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pasākumu apstiprināt kā inovatīvu 
tehnoloģiju vai invatīvu tehnoloģiju 
paketi, iesniedz Komisijai ziņojumu, 
tostarp pārbaudes ziņojumu, kuru 
sagatavojusi neatkarīga apstiprināta 
iestāde. Ja ir iespējama mijiedarbība 
starp šo pasākumu un citu inovatīvu 
tehnoloģiju vai citu inovatīvu tehnoloģiju 
paketi, kas jau ir apstiprināta, ziņojumā 
min šo mijiedarbību un pārbaudes 
ziņojumā izvērtē, ciktāl šī mijiedarbība 
maina ar katru pasākumu sasniegto 
samazinājumu.”

Or. de

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Regula 2009/443/EK
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) regulas 12. pantā pēc 4. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„4.a Komisija reizi gadā iesniedz Padomei 
un Parlamentam ziņojumu par 
apstiprinātām un noraidītām inovatīvām 
tehnoloģijām un inovatīvu tehnoloģiju 
paketēm.”

Or. de

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula 2009/443/EK
13. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu svītro; b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„3. No 2012. gada Komisija veic 
ietekmes novērtējumu, lai līdz 
2014. gadam, kā tas noteikts Regulas 
(EK) Nr. 715/2007 14. panta 3. punktā, 
pārskatītu CO2 emisiju mērīšanas 
procedūras, kas noteiktas saskaņā ar 
minēto regulu, nolūkā no 2021. gada 
piemērot pārstrādātu mērīšanas 
procedūru. Komisija jo īpaši sniedz 
atbilstīgus priekšlikumus, lai pieņemtu 
procedūras, kurās adekvāti būtu 
atspoguļota automobiļu reālā situācija 
CO2 emisiju jomā, un lai iekļautu 
apstiprinātas inovatīvas tehnoloģijas, kā 
noteikts 12. pantā, kuras varētu 
atspoguļot pārbaudes ciklā. Komisija 
nodrošina šo procedūru turpmāku 
regulāru pārskatīšanu.”

Or. de

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula 2009/443/EK
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. de
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – d apakšpunkts
Regula 2009/443/EK
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 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. Atkāpes, kas saistītas ar jauno 
testa procedūru, ir pilnībā jāpielāgo. Šāda 
pielāgošana ir spēkā no 2021. gada 
1. janvāra.

Or. de
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PASKAIDROJUMS

Aplūkotā priekšlikuma mērķis ir turpināt ievērojami samazināt jaunu transportlīdzekļu CO2
emisiju līmeni, izmantojot mūsdienīgus dzinēju veidus, un šo mērķi panākt no ekonomikas un 
vides viedokļa saprātīgā veidā.
Emisijām ir noteiktas šādas mērķvērtības: no 2006. gada — 160 g CO2/km, no 2015. gada —
130 g CO2/km un no 2020. gada — 95 g CO2/km. Tas ir ļoti vērienīgs mērķis. Referents 
uzskata — neraugoties uz to, ka iepriekš minētie rādītāji ir apjomīgākais emisiju 
samazinājums pēdējo gadu laikā, ir svarīgi šo mērķi sasniegt. Turklāt Komisija savā 
priekšlikumā COM(2012)393 ir ierosinājusi samazināt reizinātāja vērtību īpatnējo CO2
emisiju aprēķināšanai jauniem transportlīdzekļiem, proti, Regulā (EK) Nr. 443/2009 minētā 
vērtība a=0,0457 ir aizstāta ar a=0,0333. Šā samazinājuma rezultātā lineārās līknes slīpums 
samazināsies par 27 %, tādējādi palielinot izmaksas tieši lielu premium klases automobiļu 
ražotājiem salīdzinājumā ar mazāka izmēra automobiļu ražotājiem. Tomēr, tā kā tieši lielākie 
automobiļi pamatā ir tie, kuros tiek izmantoti progresīvi tehnoloģiskie risinājumi, referents 
uzskata, ka ir jāierosina reālistiska stimulu sistēma, kas sekmētu jaunu, videi draudzīgu 
dzinēju veidu izstrādi un izmantošanu. Tas nedrīkst radīt apgrūtinājumu valstu budžetiem, jo 
īpaši šķērssubsīdiju veidā. Vienlaikus referenta vēlme ir nodrošināt, lai joprojām saglabātos 
plašs ražotāju un jaunu vieglo automobiļu spektrs un arī turpmāk pastāvētu godīga 
konkurence starp vieglo automobiļu ražotājiem. Turklāt Eiropas Savienības mērķis nevar būt 
indivīdu izvēles brīvības ierobežošana attiecībā uz transportlīdzekļa izvēli.

Stimulu sistēmas mērķis ir radīt visiem ražotājiem iespēju līdz 2020. gadam uzkrāt t.s. 
superkredītus, kurus Komisija uzskaitītu publiski pieejamā reģistrā. Ražotājiem tad būtu 
iespēja paziņot Komisijai, vai attiecīgajā kalendārajā gadā uzkrātie superkredīti ir jāņem vērā, 
veicot aprēķinus, ražotājam tādējādi sasniedzot individuāli noteikto mērķi. Tomēr šāds 
pārrēķins ražotājiem būs atļauts tikai tad, ja viņi attiecīgajā kalendārajā gadā nebūs 
pārsnieguši attiecīgi viņiem izvirzītos īpatnējo emisiju mērķus par vairāk nekā 15 %. Turklāt, 
piešķirot superkredītus, tiks ņemti vērā tikai tie transportlīdzekļi, kuru īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniegs 50 g CO2/km vai ar kuriem vismaz 40 km iespējams nobraukt, izmantojot tikai 
elektropiedziņu. Tādējādi ražotāji būs spiesti veikt pastiprinātus ieguldījumus jaunos dzinēju 
veidos un laist šos dzinējus tirgū. Stimulu sistēma darbosies līdz 2023. gadam. Reizinātājs 
pakāpeniski tiks samazināts, un no 2018. gada tā vērtība būs 2.

Lai patērētājiem nodrošinātu iespēju salīdzināt, ikviena ražotāja ikvienam modelim degvielas 
patēriņš tiek noteikts, izmantojot standartizētu testa procedūru — Eiropas jauno braukšanas 
ciklu (New European Driving Cycle). Patlaban Komisija un citas iestādes izstrādā jaunu šīs 
procedūras versiju — pasaules mērogā saskaņotu testa procedūru vieglajiem automobiļiem 
(Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure). Lai arī ražotājiem garantētu noteiktību 
plānošanas vajadzībām, līdz 2020. gadam kā pamats izvirzītā mērķa — 95 g CO2/km —
sasniegšanai jāsaglabā Eiropas jaunais braukšanas cikls. Pēc tam līdzšinējais testa cikls 
jāaizstāj ar pasaules mērogā saskaņoto testa procedūru, kura būs jāizmanto mērījumu 
veikšanai attiecībā uz laikposmam pēc 2020. gada noteikto mērķi.

Jaunu vieglo automobiļu ražotāji, kā arī šo ražotāju piegādātāji būtu jāmudina sertificēt un 
integrēt automobiļos tehnoloģijas vai tehnoloģiju paketes (ekoinovācijas), kas vēl vairāk 
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samazinātu degvielas patēriņu un ar to tieši saistīto CO2 emisiju daudzumu. Līdz šim vēl 
nepastāv oficiāli apstiprinātas ekoinovācijas, jo apstiprināšanas process ir pārlieku ilgs un 
saistīts ar lielām izmaksām. Tādēļ referents uzskata, ka ir nepieciešams stimulēt inovatīvu 
tehnoloģiju vai tehnoloģiju pakešu atzīšanas vienkāršošanu. Šo tehnoloģiju kopējais 
ieguldījums ražotāja īpatnējo emisiju mērķa samazināšanā var būt līdz 7 g CO2/km.

Tā kā pagaidām vēl nav iespējams prognozēt, kuri alternatīvie dzinēji iemantos popularitāti 
patērētāju vidū, nav lietderīgi jau 2014. gadā iesniegt pārskatītu regulas redakciju attiecībā uz 
laikposmu pēc 2020. gada. Referents uzskata, ka jauns gaidāmās tirgus situācijas novērtējums 
būtu jāveic ne agrāk kā 2017. gadā.


