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ĪSS PAMATOJUMS

Kopš 1995. gada pastāv Kopienas stratēģija vieglo kravas automobiļu un vieglo automobiļu 
CO2 emisiju samazināšanai. Vides padome jau 2000. gada 10. oktobra secinājumos prasīja 
Komisijai izskatīt CO2 emisiju samazināšanas pasākumus attiecībā uz vieglajiem kravas 
automobiļiem. Ar Regulu (EK) Nr. 443/2009 noteica vieglo automobiļu CO2 emisiju 
samazināšanas mērķus un vienlaicīgi norādīja uz nepieciešamību šādus mērķus noteikt arī 
vieglajiem kravas automobiļiem.

Vieglos kravas automobiļus galvenokārt izmanto mazie un vidējie uzņēmumi, un patlaban 
vieglo kravas automobiļu skaits automobiļu parkā atbilst aptuveni 12 %. Runa ir par 
transportlīdzekļiem, kurus izmanto amatnieku vajadzībām, kurjera un pārvadājumu 
pakalpojumiem, kā arī daudzi mazumtirgotāji, piemēram, ziedu tirgotāji, ēdināšanas iestāžu 
īpašnieki utt. Bez viņiem nav iedomājama iedzīvotāju apgāde ar ikdienā nepieciešamām 
precēm, un viņi veicina darbavietu veidošanu un izaugsmi daudzos ES reģionos.

1. Juridiskais pamats
Referents uzskata, ka juridiskais pamats jāpaplašina, pievienojot LESD 114. pantu 
(iepriekš — EK līguma 95. pants), jo regulējums attiecas arī uz iekšējā tirgus harmonizēšanu.

2. Regulas priekšlikuma mērķi
Ar šo regulas priekšlikumu Eiropas Komisija vēlas vieglajiem kravas automobiļiem no 
2014. gada līdz 2016. gadam pakāpeniski ieviest vienotu CO2 emisiju mērķi, kas ir 175 g 
CO2/km. Priekšlikums vieglajiem kravas automobiļiem paredz arī ilgtermiņa mērķvērtību, kas 
ir 135 g CO2/km un kam būtu jābūt spēkā no 2020. gada, ja tās īstenojamība tiks apstiprināta, 
ņemot vērā jaunāko ietekmes novērtējumu rezultātus. Eiropas Parlaments atbalsta Komisijas 
izraudzītos vispārējos mērķus, taču uzskata, ka ir obligāti nepieciešams ilgāks pārejas periods.
Regulā, ko pieņems Padome un Parlaments, jānosaka ilgtspējīgi samazinājuma mērķi, kuri 
neietekmē konkurences apstākļus, ir sociāli atbildīgi un kuros ņem vērā Eiropas automobiļu 
ražotāju daudzveidību un konkurētspēju starptautiskajā līmenī, kā arī mazo un vidējo 
uzņēmumu pamatotas vajadzības.

3. Ieviešanas periods
Jauna tipa un jaunu platformu izstrāde attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem saskaņā ar 
automobiļu ražotāju informāciju ilgst 10 gadus, turklāt ražošanas cikli ir garāki nekā 
vieglajiem automobiļiem. Komisija ir ierosinājusi ieviest 175 g CO2/km mērķi, izmantojot 
vairāku gadu pārejas periodu. Tā kā ražošanas cikli ir gari, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, 
jo tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 
fāzē. Pārejas laika ilgums (2015.–2018. gads) un alternatīvais dalījums mērķa sasniegšanas 
posmos (65%, 75%, 80% un 100%) atbilst Regulā (EK) Nr. 443/2009 par vieglo 
transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu noteiktajam laikam un dalījumam. Koriģētās 
ilgtermiņa mērķvērtības 150 g CO2/km ievērošanai jānotiek pakāpeniski no 2018. gada, lai 
ražotājiem būtu pārejas periods un būtu iespējams pakāpeniski ieviest inovatīvas degvielas 
taupības tehnoloģijas.

4. Vairākos posmos ražoti automobiļi
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Bieži vien vieglos kravas automobiļus ražo vairākos posmos. Automobiļu ražotājs vispirms 
piegādā šasiju, ko virsbūvju izgatavotājs izmanto par pamatu automobiļa turpmākai ražošanai.
Aptuveni 25 % vieglo kravas automobiļu tiek ražoti vairākos posmos, smagajiem kravas 
automobiļiem šī daļa ir vēl lielāka. Arī šie automobiļi ir iekļauti regulas priekšlikumā. Lai 
noteiktu visa automobiļa radītās emisijas, jāpiemēro iepriekšēja, provizoriska metodika, 
saskaņā ar kuru ražotājam būs jāuzņemas atbildība par pabeigtā automobiļa radītajām CO2
emisijām. Ierosinātā metode tomēr nav piemērota visa automobiļa radītās emisijas reālai 
noteikšanai. Turklāt ražotājiem nav nepieciešamo datu. Komisija savā darba dokumentā jau ir 
izskatījusi jautājumu par metodēm īpatnējo CO2 emisiju noteikšanai vairākos posmos 
ražotiem automobiļiem, un Eiropas Parlaments un Padome tai prasa līdz 2011. gadam iesniegt 
priekšlikumu piemērotai metodei īpatnējo CO2 emisiju noteikšanai pabeigtiem 
transportlīdzekļiem.

5. Sodi
Maksa par pieņemto mērķvērtību pārsniegšanu tika noteikta jau regulā par CO2 emisiju 
samazināšanu vieglajiem automobiļiem. Sešu gadu ilgajā pārejas posmā sods ir EUR 5–95
apmērā atkarībā no pārkāpuma smaguma, pēc tam — EUR 95, sākot ar pirmā pārsniegtā 
grama. Vieglajiem kravas automobiļiem Komisija ir ierosinājusi līdzīgu pieeju, tikai 
augstākais noteiktais sods ir EUR 120. Maksa par emisijas mērķvērtību pārsniegšanu 
vieglajiem kravas automobiļiem nedrīkst būt augstāka nekā vieglajiem automobiļiem. Tādēļ 
gan maksām, gan laika iedalījumam jābūt tādam pašam kā Regulā (EK) Nr. 443/2009 par 
vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un it īpaši tā 192. panta 
1. punktu,

Pamatojums

Tehnisks grozījums, jo regulas priekšlikums tika izstrādāts pirms Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisija pabeidza ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas pārskatīšanu, 
uzmanību pievēršot aktuālākajām 
problēmām ilgtspējīgas attīstības jomā, 
piemēram, transportam, klimata 
pārmaiņām, sabiedrības veselībai un 
enerģijas saglabāšanai. Šīs problēmas ir 
savstarpēji saistītas un tās var risināt, 
izmantojot energoefektivitātes pasākumus 
transporta jomā.

Pamatojums

Būtu jāatsaucas arī uz Eiropas Savienības galvenajām stratēģijām — ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija ir svarīgs stratēģijas dokuments, uz kuru nevienā apsvērumā vēl nav izdarīta 
atsauce.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Tā kā ceļu satiksmes pieaugums un 
tā rezultātā augošās briesmas un 
traucējumi visās dalībvalstīs rada 
nopietnas problēmas saistībā ar ceļu 
drošību un vidi.

Pamatojums

Eiropas Vides aģentūra nesen publicēja jaunāko TERM ziņojumu, kurā uzsvērts, ka ceļu 
transports turpina radīt nopietnas vides problēmas Eiropā. Jāuzsver arī ceļu satiksmes 
drošības aspekts.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Direktīvā 1999/94/EK jau ir noteikta 
prasība, ka automobiļu reklāmizdevumos 
gala lietotājiem jānodrošina dati par 
transportlīdzekļa oficiālajām CO2
emisijām un oficiālo degvielas patēriņu. 
Komisijas interpretācijā, kas minēta 
Ieteikumā 2003/217/EK, šādos materiālos 
ietilpst arī reklāma. Tādēļ ir jāpaplašina 
Direktīvas 1999/94/EK darbības joma, to 
attiecinot arī uz vieglajiem kravas 
automobiļiem, lai šādu automobiļu 
reklāmā gala lietotājiem tiktu sniegti
oficiāli dati par transportlīdzekļa CO2
emisijām un degvielas patēriņu, precizējot 
informāciju saistībā ar enerģiju vai cenu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 
kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 
tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 
vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 
attiecībā uz katru atsevišķu 
transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 
jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 
Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 
īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 
emisiju mērķus, kas noteikti šiem 
transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 
pakāpeniski jāievieš laika posmā no 
2015. gada līdz 2018. gadam, lai veicinātu 
tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 
termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.
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Pamatojums

Tā kā vieglo transportlīdzekļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, jo 
tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 
fāzē. Pārejas laika ilgums (2015.–2018. gads) un alternatīvs dalījums posmos 
(65/75/80/100%) atbilst Regulā (EK) Nr. 443/2009 par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju 
samazināšanu noteiktajam laikam un dalījumam.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 
mazo un specifisku modeļu ražotāju 
iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 
samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 
jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 
mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 
transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 
samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un 
atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 
īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 
īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 
jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada 
sākumam.

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 
mazo un specifisku modeļu ražotāju 
iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 
samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 
jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 
mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 
transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 
samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un
visu vieglo kravas automobiļu ražotāju 
CO2 emisiju vidējos rādītājus, kā arī
atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 
īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 
īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 
jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada 
sākumam.

Pamatojums

Paredzot alternatīvu emisiju mērķi, ražotājiem kā automobiļu parka ražotājiem tiek noteikts 
pienākums palielināt centienus un vienlaicīgi tiek nodrošināti godīgi noteikumi, jo kā 
atsauces vērtība tiek ņemti vērā visu vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 emisiju vidējie 
rādītāji.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
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CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra 
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009. 
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2015. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009. 
Summas, kas samaksātas par pārsniegtajām 
emisijām, jāuzskata par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta ieņēmumiem.

Pamatojums

Tā kā vieglo kravas automobiļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, 
jo tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, 
izstrādes, fāzē. Tāpat arī maksa par pārsniegto emisiju daudzumu būtu jāpaaugstina no 
2015. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu reprezentatīvas 
pabeigto transportlīdzekļu CO2 emisiju un 
degvielas ekonomijas vērtības, attiecīgos 
gadījumos Komisijai vajadzētu ierosināt 
īpašas aprēķina metodes, ar kurām 
nosaka emisijas katram transportlīdzekļu 
veidam.

Pamatojums

Komisijas ierosinātā metode īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem 
transportlīdzekļiem iepriekš kādā Komisijas darba dokumentā tika novērtēta kā nepiemērota, 
un tika norādīts, ka ir jāizstrādā alternatīvas metodes. Lielās tirgus daļas dēļ iespējami drīz 
jānosaka atbilstīga CO2 emisiju reprezentatīvo vērtību un pabeigto transportlīdzekļu masas 
noteikšanas kārtība.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jāapsver jauna kārtība ilgtermiņa 
mērķa sasniegšanai, īpaši attiecībā uz 
līknes slīpumu, lietderības parametru un 
maksu par pārsniegtajām emisijām.

svītrots

Pamatojums

Ieteikums ieviest papildu kārtību neiekļaujas regulas priekšlikuma sistēmā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2 
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 
iespējams, ka pastāv konkurences 
elements attiecībā uz maksimālo ātrumu, 
kā rezultātā elektropārvades sistēmu 
izmēri var būt pārāk lieli un var 
mazināties efektivitāte samazināta ātruma 
gadījumos. Tāpēc ir lietderīgi izpētīt 
iespējas paplašināt darbības jomu 
Padomes Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā, lai tajā 
iekļautu vieglos kravas automobiļus, uz 
kuriem attiecas šī regula.

svītrots

Pamatojums

Noteikumi automobiļu ātruma ierobežošanai ir dalībvalstu kompetencē.  Turklāt šos 
pasākumus ieviesa nevis vides aizsardzības, bet gan satiksmes drošības dēļ.
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Grozījums Nr. 11

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.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus šai regulai paredzēti citi 
pasākumi, lai panāktu samazinājumu par 
10 g CO2/km, kas ir daļa no Kopienas 
integrētās pieejas.

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu turpina 2007. gadā aizsākto Komisijas regulatīvo procesu, kura mērķis ir 
mazināt autotransporta ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Šī iniciatīva turpina iesākto, turklāt, kā skaidri atzīts šī regulas priekšlikuma 6. apsvērumā un 
11. pantā, normām jāsaskan ar Regulā (EK) Nr. 443/2009 noteikto jaunu vieglo automobiļu 
emisiju mērķu īstenošanas tiesisko regulējumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 
ārpus Kopienas, ja tā notikusi mazāk nekā 
trīs mēnešus pirms reģistrācijas Kopienā.

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 
ārpus Kopienas, ja tā veikta mazāk nekā 
trīs mēnešus pirms reģistrācijas Kopienā.
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Pamatojums

Ar grozījumu uzlabo teksta skaidrību un to pieskaņo Regulas (EK) Nr. 443/2009 par CO2
emisiju samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem tekstam.

Grozījums Nr. 14

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);

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „īpatnējo emisiju mērķis” ražotājam ir 
indikatīvo īpatnējo CO2 emisiju vidējais 
rādītājs, kas saskaņā ar I pielikumu noteikts 
katram ražotāja izgatavotam jaunam 
vieglajam kravas automobilim.

(g) „īpatnējo emisiju mērķis” ražotājam ir 
indikatīvo īpatnējo CO2 emisiju vidējais 
rādītājs, kas saskaņā ar I pielikumu noteikts 
katram ražotāja izgatavotam jaunam 
vieglajam kravas automobilim, vai, ja 
saskaņā ar 10. pantu ražotājam piešķir 
atkāpi, īpatnējo CO2  emisiju mērķis, kas 
noteikts atbilstīgi minētajai atkāpei.

Pamatojums

Norāde uz īpatnējo CO2 emisiju mērķi ražotājiem, kuriem saskaņā ar šīs Regulas 10. pantu 
piešķir atkāpi, lai pieskaņotu tekstu Regulai (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju 
samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 16
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „balstvirsma” ir šķērsbāze, reizināta 
ar automobiļa garenbāzi, kā noteikts 
atbilstības sertifikātā un definēts 
Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.1. un 
2.3. punktā.

Pamatojums

Definīcija pievienota atbilstoši II pielikuma B daļas 5. un 6. punktam.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „lietderīgā slodze” ir atšķirība starp 
tehniski pieļaujamo maksimālo pilno 
masu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK 
III pielikumam un transportlīdzekļa 
masu.

Pamatojums

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad 3. pantā „Definīcijas” vajadzētu iekļaut visus 
jēdzienus, uz kuriem attiecas regulas noteikumi.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
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vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Lai noteiktu katra ražotāja īpatnējās CO2
emisijas, ņem vērā turpmāk norādītās 
procentuālās vērtības attiecībā uz katru 
ražotāja jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts attiecīgajā gadā:

Lai noteiktu katra ražotāja īpatnējās CO2
emisijas, ņem vērā turpmāk norādītās 
procentuālās vērtības attiecībā uz katru 
ražotāja jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts attiecīgajā gadā:

– 65% 2015. gadā,
– 75% 2014. gadā, – 75% 2016. gadā,
– 80 % 2015. gadā, – 80 % 2017. gadā,

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā:

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā:

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,

– 2,0 vieglos kravas automobiļus 
2017. gadā,

– 1 vieglo kravas automobili no
2016. gada.

– 1,0 vieglo kravas automobili no
2018. gada.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces
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Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo 
pieļaujamo braukšanas ātrumu 120 km/h.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2012. gada 1. 
janvārī, un katru nākamo kalendāra gadu, 
katra dalībvalsts fiksē informāciju par katru 
jaunu vieglo kravas automobili, kas 
reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju dara 
pieejamu ražotājiem un viņu izraudzītajiem 
importētājiem vai pārstāvjiem katrā 
dalībvalstī. Dalībvalstis veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka par reģistrāciju atbildīgo iestāžu darbība 
ir pārredzama. 

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
kalendāra gadu, kas sākas 2013. gada
1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 
gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 
dara pieejamu ražotājiem un viņu 
izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama.

Pamatojums

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot no 2013. gada, katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu. 
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

2. Sākot no 2014. gada katru gadu līdz 
28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu. 
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Pamatojums

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras 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:

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2014. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. Pieredze ar vieglajiem 
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automobiļiem rāda, ka rodas grūtības ar uzraudzību. Nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu 
uzticamu uzraudzības sistēmu, jo īpaši tādēļ, ka šodien nav pieejami pilnīgi N1 dati 27 
dalībvalstu līmenī, proti, izejas pozīcija ir daudz sarežģītāka nekā attiecībā uz vieglajiem 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecībā uz 2012. un 2013. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

7. Attiecībā uz 2013. un 2014. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a No 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 
attiecina arī uz pabeigtiem 
transportlīdzekļiem.

Pamatojums

No 2013. gada maija visu veidu pabeigtiem transportlīdzekļiem tiks piemērots visa transporta 
līdzekļa tipa apstiprinājums (2007/46/EK). Tādējādi no 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 
piemēros arī pabeigtiem transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, 
kad saskaņā ar jauno pieejamo procedūru tiks uzraudzīta un apkopota informācija par 
pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisiju un masu.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

1. Attiecībā uz laikposmu no 2015. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 
vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 
mērķi.

2. Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 
minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 
formulas: 

2. Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 
minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 
formulas: 

(a) No 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) No 2015. gada līdz 2019. gadam:

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,
ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
2 g, bet ne vairāk kā 3 g CO2/km:

ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
2 g, bet ne vairāk kā 3 g CO2/km:

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:

iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:

iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

(b) No 2019. gada: (b) No 2020. gada:

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

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

3. Komisija nosaka metodes 1. punktā 
minēto emisiju pārsniegšanas maksu 

3. Komisija nosaka metodes 1. punktā 
minēto emisiju pārsniegšanas maksu 
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iekasēšanai. iekasēšanai.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 13. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 13. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2013. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

1. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un pēc 
tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 
Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, publicēšanai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2014. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendāra gadam.

2. No 2016. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendāra gadam.

Pamatojums

Grozījums saistīts ar izmaiņām sākuma datumā, ja ieviešana sākas 2015. gadā.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikumu atkāpei no tā īpatnējo 
emisiju mērķa izpildes, kas aprēķināts 
saskaņā ar I pielikumu, var iesniegt 
ražotājs, kura izgatavoto vieglo kravas 
automobiļu skaits, kas katru gadu tiek 
reģistrēti Kopienā, nepārsniedz 22 000 un:

1. Pieteikumu atkāpei no tā īpatnējo 
emisiju mērķa izpildes, kas aprēķināts 
saskaņā ar I pielikumu, var iesniegt 
ražotājs, kura izgatavoto vieglo kravas 
automobiļu skaits, kas katru gadu tiek 
reģistrēti Kopienā, nepārsniedz 25 000 un:

Pamatojums

Jaunu vieglo kravas automobiļu skaita paaugstinājums uz 25 000 labāk atspoguļo mazo 
ražotāju situāciju nekā 22 000.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kurš ir daļa no saistītu ražotāju grupas, 
kas kopā ir atbildīga par mazāk nekā 
22 000 Kopienā kalendāra gadā 
reģistrētiem jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem; vai

(b) kurš ir daļa no saistītu ražotāju grupas, 
kas kopā ir atbildīga par mazāk nekā 
25 000 Kopienā kalendāra gadā 
reģistrētiem jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem; vai

Pamatojums

Jaunu vieglo kravas automobiļu skaita paaugstinājums uz 25 000 labāk atspoguļo mazo 
ražotāju situāciju nekā 22 000.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
emisiju samazināšanas iespējām, tostarp 
ekonomiskajām un tehniskajām iespējām 

(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
emisiju samazināšanas iespējām, tostarp tā 
ekonomiskajām un tehniskajām iespējām 



PE439.327v02-00 20/26 AD\821468LV.doc

LV

samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un 
ņemot vērā ražotā vieglā kravas automobiļa 
tipa tirgu.

samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un visu 
vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2
emisiju vidējiem rādītājiem, kā arī ņemot 
vērā ražotā automobiļa tipa tirgus īpašības.

Pamatojums

Paredzot alternatīvu emisiju mērķi, ražotājiem kā automobiļu parka ražotājiem tiek noteikts 
pienākums palielināt centienus, un vienlaicīgi tiek nodrošināti godīgi noteikumi, jo kā 
atsauces vērtība tiek ņemti vērā visu vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 emisiju vidējie 
rādītāji.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šo sīki
izstrādāto noteikumu pamatā ir šādi 
kritēriji attiecībā uz inovatīvajām 
tehnoloģijām:

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija līdz 
2012. gada 31. decembrim pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par šādu inovatīvu 
tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Šie sīki 
izstrādātie noteikumi ir saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 
2. punktā minētajiem noteikumiem, un to
pamatā ir šādi kritēriji attiecībā uz 
inovatīvajām tehnoloģijām:

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punktā par vieglo pasažieru automobiļu CO2 emisiju 
ir minēts, ka Komisija līdz 2010. gadam pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šādu 
inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Pašreiz apspriežamie apstiprināšanas 
procedūras noteikumi vieglajiem automobiļiem jāpiemēro arī vieglajiem kravas 
automobiļiem. Nedrīkst nodalīt ekoinovācijas vieglajiem automobiļiem un VKA, tāpat 
nedrīkst būt atšķirības apstiprināšanas procedūrā. Jāizvairās no dubulta darba.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2016. gada 31. oktobrim un 
turpmāk reizi trijos gados pieņem 
pasākumus, ar kuriem izdara grozījumus 
I pielikumā, lai pielāgotu tajā minēto M0 
skaitli jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējai masai iepriekšējos trijos kalendāra 
gados.

1. Līdz 2016. gada 31. oktobrim un 
turpmāk reizi trijos gados pieņem 
pasākumus, ar kuriem izdara grozījumus 
I pielikumā, lai pielāgotu tajā minēto M0 
skaitli jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējai masai iepriekšējos trijos kalendāra 
gados.

Šie pasākumi pirmoreiz stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī un turpmāk reizi trīs 
gados.

Šie pasākumi pirmoreiz stājas spēkā 
2019. gada 1. janvārī un turpmāk reizi trīs 
gados.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

2. Komisija iekļauj vieglos kravas 
automobiļus CO2 emisiju mērījumu 
procedūru pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 
3. punktam Regulā (EK) Nr. 443/2009.

2. Komisija iekļauj vieglos kravas 
automobiļus CO2 emisiju mērījumu 
procedūru pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 
3. punktam Regulā (EK) Nr. 443/2009.

No dienas, kad CO2 emisiju mērīšanai 
piemēro pārskatīto procedūru, inovatīvās 
tehnoloģijas vairs neapstiprina saskaņā ar 
saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru.

No dienas, kad CO2 emisiju mērīšanai 
piemēro pārskatīto procedūru, inovatīvās 
tehnoloģijas vairs neapstiprina saskaņā ar 
saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru.

3. Komisija iekļauj vieglos kravas 
automobiļus Direktīvas 2007/46/EK 
pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 4. punktam 
Regulā (EK) Nr. 443/2009.

3. Komisija iekļauj vieglos kravas 
automobiļus Direktīvas 2007/46/EK 
pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 4. punktam 
Regulā (EK) Nr. 443/2009.

4. Līdz 2013. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 
īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:

4. Līdz 2013. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 
īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 
150 g CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
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rezultātiem; un rezultātiem; un
– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
maksu par pārsniegtajām emisijām.

– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
maksu par pārsniegtajām emisijām.

Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 
nozari un tai pakārtotajām nozarēm, 
Komisija vajadzības gadījumā

Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 
nozari un tai pakārtotajām nozarēm, 
Komisija vajadzības gadījumā

– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi,

– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 
iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi,

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

– konstatē kārtību to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iekļaušanai šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 
būtiskus šīs regulas elementus.

5. Līdz 2014. gadam Komisija pēc 
ietekmes novērtējuma veikšanas publicē 
ziņojumu par datiem attiecībā uz aizņemto 
laukumu un lietderīgo kravu un to 
izmantošanu par lietderības parametriem, 
lai noteiktu īpatnējo emisiju mērķus, un 
vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
grozīt I pielikumu.

5. Līdz 2014. gadam Komisija pēc 
ietekmes novērtējuma veikšanas publicē 
ziņojumu par datiem attiecībā uz aizņemto 
laukumu un lietderīgo kravu un to 
izmantošanu par lietderības parametriem, 
lai noteiktu īpatnējo emisiju mērķus, un 
vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
grozīt I pielikumu.

6. Pieņem pasākumus, lai nodrošinātu 
I pielikumā iekļauto formulu pielāgošanu, 
tādējādi atspoguļojot jebkādas izmaiņas 
reglamentētajā pārbaudes procedūrā 
īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai.

6. Pieņem pasākumus, lai nodrošinātu 
I pielikumā iekļauto formulu pielāgošanu, 
tādējādi atspoguļojot jebkādas izmaiņas 
reglamentētajā pārbaudes procedūrā 
īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
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7. Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 
minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

7. Komisija līdz 2011. gadam iesniedz
Eiropas Parlamenta un Padomei 
priekšlikumu par procedūru pabeigto 
transportlīdzekļu īpatnējo CO2 emisiju 
noteikšanai.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota 
ar Lēmuma Nr. 93/389/EEK 8. pantu.

1. Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota 
ar Lēmuma Nr. 280/2004/EEK 9. pantu.

Pamatojums

Tehnisks grozījums, jo ar Lēmuma Nr. 280/2004/EEK 9. pantu spēkā esošajā redakcijā aizstāj 
Lēmuma Nr. 93/389/EEK 8. pantu, un to tāpat kā Regulā (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju 
samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem jāmin kā atsauci.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra vieglā kravas automobiļa 
aptuvenās īpatnējās CO2 emisijas, ko mēra 
gramos kilometrā, aprēķina, izmantojot 
šādu formulu: 

1. Katra vieglā kravas automobiļa īpatnējās 
CO2 emisijas, ko mēra gramos kilometrā, 
aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(a) No 2014. līdz 2017. gadam: (a) No 2015. līdz 2018. gadam:

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),

kur kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M0  = 1 706.0 M0  = 1 706.0

a = 0.093 a = 0.093
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(b) No 2018. gada: (b) No 2019. gada:
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),

Īpatnējās CO2 emisijas = 175 + a × (M –
M0),

kur kur

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,

a = 0.093 a = 0.093

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par gadu, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:

1. Par gadu, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 
katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 
reģistrēts tās teritorijā:

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2011. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 
izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 
nosaka:

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 



AD\821468LV.doc 25/26 PE439.327v02-00

LV

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 38

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.

Pamatojums

Komisijas ierosinātā metode īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem 
transportlīdzekļiem iepriekš kādā Komisijas darba dokumentā tika novērtēta kā nepiemērota, 
un tika norādīts, ka ir jāizstrādā alternatīvas metodes.
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