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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2012. gada 11. jūlijā nāca klajā ar priekšlikumu pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 443/2009, kurā ir noteikta pamatsistēma, kā 2020. gada perspektīvā samazināmas 
CO2 emisijas jauniem vieglajiem automobiļiem. Pārskatot regulu, tiek ieviesta nepieciešamā 
kārtība, lai turpinātu virzību uz 95 g CO2/km mērķi atlikušajā laikposmā līdz 2020. gadam, 
pretējā gadījumā tas nebūtu iespējams.

Kārtība nosaka īstenošanas aspektus, kas ietekmē veidu, kā tiek sasniegts emisiju mērķis.
Komisijas priekšlikumā lielākā daļa īstenošanas aspektu ir saglabāti bez izmaiņām, izņemot 
turpmāk minētos ierosinājumus:

– attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, kuru emisijas līmenis nesasniedz 
35 g CO2/km, laikposmam no 2020. līdz 2023. gadam ir paredzēti superkredīti, kuru 
aprēķinā izmanto koeficientu 1,3 un kurus šīs shēmas darbības laikā piemēro ne 
vairāk kā 20 000 viena ražotāja transportlīdzekļu;

– attiecībā uz 2020. gadu ir atjaunināts mērķis, kas atbilstīgi atkāpei piemērojams 
specifisku modeļu ražotājiem, un ražotāji, kuri ir atbildīgi par mazāk nekā 
500 reģistrētiem jauniem vieglajiem automobiļiem gadā, ir atbrīvoti no pienākuma 
noteikt CO2 emisiju mērķi;

– ekoinovācijas tiek saglabātas arī tad, kad ieviesta pārskatīta testa procedūra.
Turklāt ir atjaunināti komitejas procedūras noteikumi, lai tie būtu saskaņā ar Lisabonas 
līgumu.
Atzinuma sagatavotāja visumā atzinīgi vērtē pārskatīto regulu. Ņemot vērā, ka vairums 
automobiļu ražotāju patlaban sekmīgi uzņēmuši kursu, lai sasniegtu 2015. gadam un 
2020. gadam noteiktos emisijas mērķus, par kuriem vienošanās tika panākta 2009. gadā, 
pašreizējā posmā nebūtu vēlams ieviest būtiskas pārmaiņas kārtībā, kā sasniedzams 
2020. gada mērķis — 95 g CO2/km. Tomēr ir daži svarīgi jautājumi, kurus Komisija savā 
priekšlikumā nav aplūkojusi pienācīgi.

Svarīgs jautājums, kas rada pamatu bažām, ir pieaugošā atšķirība starp emisiju, kas norādīta 
jaunu vieglo automobiļu tipa apstiprinājumā, un emisiju, ko šie automobiļi faktiski rada ceļu 
satiksmē — Komisija lēš, ka šī atšķirība ir 15–30 %. Aplūkotā neatbilstība lielā mērā ir 
saistīta ar automobiļu ražotāju izmantotajām metodēm, mērot CO2 emisijas saskaņā ar 
pašreizējo testa cikla procedūru. Ir ļoti svarīgi pievērsties šai problēmai — kaut vai tāpēc, ka 
CO2 emisiju samazinājums patērētājiem nepārprotami nozīmē degvielas ietaupījumu, līdz ar 
to arī mazākus naftas importa apjomus.

Tādēļ atzinuma autore vēlētos, lai Komisija līdz 2014. gadam pārskatītu ES reglamentēto testa 
procedūru, kas paredzēta īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai un izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 un minētās regulas īstenošanas pasākumiem. Līdz 2015. gada janvārim 
Komisijai vajadzētu rast iespēju atjaunināt ES testa ciklu. Tam būtu jānotiek neatkarīgi no tā, 
vai līdz minētajam brīdim ANO Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE) jau būs pabeigusi 
vieglo transportlīdzekļu pasaules mēroga testa procedūras (WLTP) izstrādi, jo ekonomēt 
degvielu Eiropas patērētājiem ir svarīgi tik un tā, neraugoties uz progresu, kāds panākts 
starptautiskā mērogā. Jaunās WLTP testa procedūras vēlāk varētu integrēt ES testa cikla 
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pamatsistēmā, attiecīgi koriģējot automobiļu ražotājiem individuāli noteiktos CO2 mērķus.
Pēc ES testa cikla atjaunināšanas 2015. gadā vairs nebūtu jāsaglabā iespēja mērīt 
ekoinovācijas ārpus testa cikla.

Komisijas priekšlikuma trūkums ir tas, ka tas nesniedz priekšstatu par to, kas notiks pēc 
2020. gada. Kaut arī nav iespējams precīzi prognozēt, kāda būs tehnoloģisko uzlabojumu 
virzība 2025. gada perspektīvā, tomēr nozarei var nākt par labu noteiktība, ko dotu skaidrs 
politisks signāls. Tādēļ šajā regulā būtu jānosaka CO2 emisijas mērķis 2025. gadam. Nosakot 
šādu mērķi, nozarei būtu atvēlēts pietiekami ilgs laiks sagatavoties tā ieviešanai, un šis mērķis 
būs pārskatāms, lai nodrošinātu, ka to var sasniegt no sociālā un ekonomiskā viedokļa taisnīgā 
veidā.

Amerikas Savienotajās Valstīs jau ir noteikts mērķis 2025. gadam. Saskaņā ar ASV mērķi 
automobiļu ražotājiem laikposmā no 2011. līdz 2025. gadam uz pusi jāsamazina degvielas 
patēriņš caurmērā tirgotajiem automobiļiem. Tā kā Eiropas Savienībai ir jāsaglabā vadošās 
pozīcijas globālajā sacensībā par videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem, tai jāiet pa tikpat 
vērienīgu uzlabojumu ceļu. Samazinot 2011. gada rādītāju par 50 %, mērķis būtu mazāk nekā 
70 g CO2 uz kilometru. Jaunākajā AEA-Ricardo pētījumā ir secināts, ka 70 g CO2/km ir 
piemērotākais mērķis, kādu noteikt attiecībā uz 2025. gadu, un lēsts, ka 70 g mērķi iespējams 
sasniegt ar 7 % sevišķi zemas emisijas transportlīdzekļu un aptuveni 20 % hibrīdautomobiļu.

Izvirzot 2025. gadam mērķi 70 g CO2/km, tiktu nodrošināti turpmāki ieguldījumi alternatīvu 
dzinēju attīstīšanā un Eiropā tiktu vairota izaugsme un radītas papildu darbvietas progresīvu 
tehnoloģiju jomā. Saskaņā ar McKinsey prognozēm, pateicoties nepieciešamībai ražot 
degvielas patēriņa ziņā efektīvākus transportlīdzekļus, Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam 
ražošanā, kā arī pētniecības un izstrādes jomā tiks izveidotas 110 000 jaunas darbvietas.
Komisija ir atzinusi priekšrocības, ko nodrošinātu balstvirsmas izmantošana par liederības 
parametru salīdzinājumā ar masu, tādēļ būtu piemēroti attiecībā uz 2025. gada mērķi pāriet uz 
balstvirsmas parametra izmantošanu un laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam atļaut 
ražotājiem izvēlēties, vai izmantot masas vai balstvirsmas parametru.

Visbeidzot atzinuma sagatavotāja ierosina grozīt pantu par superkredītiem. Superkredītu 
sistēmas trūkums ir tāds, ka šī sistēma, kaut arī rosina automobiļu ražotājus ražot vairāk 
transportlīdzekļu, kuru emisijas ir sevišķi zemas, vienlaikus arī dod šiem ražotājiem iespēju 
pārdot vairāk automobiļu, kuri rada lielu piesārņojumu, tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot CO2
mērķi. Atzinuma sagatavotāja ierosina šīs sistēmas vietā ieviest „elastīgo mandātu”, kas 
līdzinātos Kalifornijā izmantotajam zemas oglekļa emisijas transportlīdzekļu mandātam.  
Tādējādi tiks paātrināta alternatīvu dzinēju, piemēram, elektrisko bateriju un ūdeņraža 
elementu, izstrāde un izmantošana, un tiks nodrošināti adekvāti ieguldījumi tehnoloģijās 
sevišķi zema emisijas līmeņa panākšanai. Tas radīs stimulus progresīvākajiem ražotājiem, 
padarot viņiem attiecībā uz 2025. gadu noteiktos vidējos CO2 emisijas mērķus mazāk stingrus 
un vienlaikus nodrošinot arī to, ka ražotāji, kuri nenolems kā pirmie piedalīties sevišķi zemas 
emisijas transportlīdzekļu ražošanā, turpinās veikt uzlabojumus saviem tradicionālajiem 
automobiļiem arī pēc 2020. gada.

Komisijai, dalībvalstīm, kā arī reģionālajām iestādēm un pašvaldībām ir jāiegulda darbs, 
apzinot un izplatot labākās prakses piemērus, kā sekmēt pieprasījumu pēc sevišķi zemas 
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emisijas transportlīdzekļiem, lai panāktu, ka šādu transportlīdzekļu tirdzniecības apjomu 
pieaugums, kas jau iezīmējas dažās dalībvalstīs, būtu vērojams visās dalībvalstīs.

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.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pārāk bieža mērķu mainīšana rada 
nenoteiktību autobūves nozarei un 
ietekmē tās konkurētspēju pasaulē.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 95 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām.

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 95 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām. Tomēr Komisijas veikto 
pētījumu rezultāti liecina, ka saskaņā ar 
minēto regulu izmantotās testa 
procedūras CO2 emisiju mērīšanai nav 
traucējušas ražotājiem izmantot arvien 
plašākas iespējas, kuru dēļ panākts 
šķietams CO2 emisiju samazinājums, kas 
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nav saistīts ar tehnoloģiskiem 
uzlabojumiem un nav sasniedzams reālos 
braukšanas apstākļos ceļu satiksmē. 
Tāpēc Regula (EK) Nr. 715/2007 būtu 
steidzami jāpārskata, lai nodrošinātu, ka 
testa procedūrās adekvāti tiek atspoguļota 
automobiļu reālā situācija CO2 emisiju 
jomā.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Augstas un arvien pieaugošas fosilā 
kurināmā un jo īpaši naftas cenas 
apdraud ekonomikas atlabšanu, 
energoapgādes drošību un energoapgādes 
pieejamību Eiropā. Naftas krīzes var 
izraisīt spēcīgas recesijas, konkurētspējas 
vājināšanos un bezdarba pieaugumu. 
Tāpēc prioritārs uzdevums ir samazināt 
atkarību no naftas, cita starpā palielinot 
jaunu vieglo automobiļu un 
mikroautobusu efektivitāti un ilgtspēju.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Atzīstot augstās izmaksas par 
pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, kuri 
rada minimālas oglekļa dioksīda emisijas, 
ir lietderīgi to komercializācijas 
sākumposmos pagaidu kārtā un ierobežotā 
mērā paātrināt un atvieglot to ieviešanas 
procesu Savienības tirgū. Komisijai, 
dalībvalstīm, kā arī reģionālajām 
iestādēm un pašvaldībām būtu jāiegulda 
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darbs, apzinot un izplatot labāko praksi, 
kā sekmēt pieprasījumu pēc sevišķi zemas 
emisijas transportlīdzekļiem, lai panāktu, 
ka nozīmīgais tirdzniecības pieaugums, 
kas jau iezīmējas dažās Eiropas valstīs, 
būtu vērojams visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atzīstot nesamērīgo ietekmi uz 
mazākajiem ražotājiem, kura saistīta ar 
atbilstību īpatnējo emisiju mērķiem, kas 
noteikti, pamatojoties uz transportlīdzekļa 
lietderību, lielo administratīvo slogu, kuru 
uzliek atkāpes procedūra, un tikai nelielos 
ieguvumus, ko CO2 samazinājuma ziņā 
rada šo ražotāju pārdotie transportlīdzekļi, 
ražotāji, kuri ir atbildīgi par mazāk nekā 
500 jauniem vieglajiem automobiļiem 
gadā, ir izslēgti no īpatnējo emisiju mērķa 
un maksas par pārsniegtajām emisijām 
piemērošanas jomas.

(4) Atzīstot nesamērīgo ietekmi uz 
mazākajiem ražotājiem, kura saistīta ar 
atbilstību īpatnējo emisiju mērķiem, kas 
noteikti, pamatojoties uz transportlīdzekļa 
lietderību, lielo administratīvo slogu, kuru 
uzliek atkāpes procedūra, un tikai nelielos 
ieguvumus, ko CO2 samazinājuma ziņā 
rada šo ražotāju pārdotie transportlīdzekļi, 
ražotāji, kuri ir atbildīgi par mazāk nekā 
1000 jauniem vieglajiem automobiļiem 
gadā, ir izslēgti no īpatnējo emisiju mērķa 
un maksas par pārsniegtajām emisijām 
piemērošanas jomas.

Pamatojums

Mazapjoma ražotāji uz atkāpēm pieteicās sarežģītā procesā, kas prasīja ievērojamus 
resursus, tostarp arī Komisijai. Komisijas ietekmes novērtējumā teikts, ka minētajiem 
ražotājiem ir nenozīmīga ietekme uz klimatu. Turklāt ierobežojums līdz 500 automobiļiem 
apgrūtina šo mazo uzņēmumu ekonomisko attīstību, kuri, iespējams, būtu finansiāli 
dzīvotspējīgāki, ražojot līdz 1000 automobiļiem, jo īpaši ekonomikas krīzes kontekstā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par 
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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.

laikposmu pēc 2020. gada. Tas būtu jāveic, 
nosakot mērķi 2025. gadam. Šim mērķim
būtu jābalstās uz vajadzīgo samazinājuma 
tempu, kas atbilst Savienības ilgtermiņa 
mērķiem klimata jomā, un tam būtu 
jāveicina rentablas automobiļu radīto CO2
emisiju samazināšanas tehnoloģijas 
izstrāde. Tāpēc ir vēlams, lai Komisija 
sniegtu ziņojumu un ierosinātu mērķus, 
kas atbilst izmaksu ziņā efektīvam 
risinājumam par 2050. gadam noteikto 
Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 
klimata jomā un kas nodrošina 
nepārtrauktu Eiropas Savienības vadošo 
lomu degvielas taupīšanas un CO2 emisiju 
jomā. Ziņojumā būtu jāņem vērā CO2
emisijas visā automobiļu dzīves ciklā 
(tostarp ražošanas un ekspluatācijas 
izbeigšanas laikā).

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Atzīstot, ka ražotājiem ir 
nepieciešams ilgs pētniecības un izstrādes 
laiks, un lai sniegtu ieguldītājiem 
vajadzīgo noteiktību, ir svarīgi noteikt 
mērķi 2025. gadam.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu 
izvēli, viņiem būtiski svarīga ir pareiza un 
uzticama informācija par CO2 emisiju un 
degvielas patēriņu, kas ir tieši saistīti 
parametri, tāpēc to prognozēšanai būtu 
jāvelta īpaša uzmanība. Tomēr patlaban 
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automobiļu un mikroautobusu reālās 
emisijas ceļu satiksmē ievērojami atšķiras 
no pašreizējā testa ciklā noteiktajām 
vērtībām. Tāpēc ir ātri jāizstrādā uzlabots 
testa cikls. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā, 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā ir 
noteiktas emisiju robežvērtības 
2020. gadam, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu.
Kad testa procedūras tiek grozītas, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm.

(8) Regulā (EK) Nr. 443/2009 noteikts, ka 
Komisijai jāveic ietekmes novērtējums, lai 
pārskatītu testa procedūras ar mērķi 
adekvāti atspoguļot automobiļu reālo 
situāciju CO2 emisiju jomā. Īstenojot 
pašreizējo Savienības reglamentēto 
procedūru īpatnējo CO2 emisiju 
mērīšanai, reģistrētie emisijas līmeņi ir 
zemāki nekā emisijas daudzums, kādu 
automobiļi faktiski rada, atrodoties ceļu 
satiksmē. Ir steidzami jāgroza mērīšanas 
procedūras, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
20. jūnija Regulā (EK) Nr. 715/2007 par 
tipa apstiprinājumu mehāniskiem 
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām 
no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, kā arī tās 
īstenošanas pasākumos.
Testa procedūru pārskatīšana patlaban 
arī norisinās, ANO Eiropas Ekonomikas 
komisijā izstrādājot vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzēto pasaules 
mēroga testa procedūru (WLTP), taču šis 
darbs vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā un 
ņemot vērā, ka pašreizējais testa cikls 
nepietiekami atspoguļo automobiļu un 
mikroautobusu reālās emisijas ceļu 
satiksmē, ir būtiski svarīgi ātri izstrādāt 
uzlabotu testa ciklu. Lai ražotāji varētu 
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plānot, pilnībā apzinoties noteikumus, 
viņiem būs jāievēro pašreizējā testa 
procedūra, kamēr to aizstās WLTP. Kad 
pašreizējās testa procedūras, kas 
izklāstītas Regulas (EK) Nr. 443/2009 
I pielikumā, kurā ir noteiktas emisiju 
robežvērtības 2020. gadam, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu,
tiek grozītas, I pielikumā noteiktās 
robežvērtības būtu jākoriģē, lai nodrošinātu 
salīdzināmu stingrību attiecībā uz 
ražotājiem un transportlīdzekļu klasēm.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un I pielikumā 
iekļautās formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas 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 pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ir lietderīgi izvērtēt nepieciešamību 
atteikties no CO2 emisiju mērķiem, 
aizstājot tos ar degvielas patēriņa 
efektivitātes mērķiem, jo CO2 emisiju 
mērķos nav ņemtas vērā kaitīgās emisijas, 
kas rodas modernajos iekšdedzes dzinējos. 
Tāpēc Komisija tiek aicināta iesniegt 
ziņojumu par šo jautājumu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisija ir novērtējusi datu par 
balstvirsmām pieejamību un to 
izmantošanu par lietderības parametru 
I pielikumā iekļautajās formulās. Šie dati ir 
pieejami, un ietekmes novērtējumā ir 
novērtēts to potenciālais izmantojums;
pamatojoties uz minēto novērtējumu, ir 
secināts, ka lietderības parametram, ko 
izmanto formulā 2020. gadam, vajadzētu 
būt masai. Tomēr nākamajā pārskatīšanā 
būtu jāizvērtē zemākās izmaksas un 
priekšrocības, ko radītu pāreja uz 
balstvirsmas izmantošana par lietderības 
parametru.

(14) Komisija ir novērtējusi datu par 
balstvirsmām pieejamību un to 
izmantošanu par lietderības parametru 
Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā 
iekļautajās formulās. Šie dati ir pieejami, 
un ietekmes novērtējumā ir novērtēts to 
potenciālais izmantojums. Pamatojoties uz 
minēto novērtējumu, ir secināts, ka 
lietderības parametram, ko izmanto 
formulā 2020. gadam, vajadzētu būt masai, 
jo lietderības parametra maiņa neatbilstu 
plānošanas noteiktības mērķim, tāpēc ka 
ražotāji jau ir sākuši īstenot savus plānus 
par atbilstības nodrošināšanu līdz 
2020. gadam, pamatojoties uz turpmāku 
pašreizējā parametra izmantojumu. 
Tomēr, ņemot vērā zemākās izmaksas un 
priekšrocības, ko radītu pāreja uz 
balstvirsmas izmantošanu par lietderības 
parametru, 2025. gada mērķim 
balstvirsmu varētu izmantot par 
lietderības parametru un paredzēt iespēju 
ražotājiem izmantot balstvirsmu par 
lietderības parametru, sākot ar 
2020. gadu.
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Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007, 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 III un
XII pielikumu, ECE R83-06 un 
ECE R101, katrā gadījumā, kā ir spēkā 
...+, nosaka mērķi 95 g CO2/km, kurš 
jāpiemēro no 2020. gada.

___________________
+ OV: ievietot šīs regulas pieņemšanas 
datumu.

Pamatojums

Pašreizējā Euro 6 regulas redakcija (NEDC/ECE R83 un ECE R101) ir jāatjaunina, lai 
nodrošinātu vienāda līmeņa stingrību pašlaik noteiktajiem mērķiem neatkarīgi no plānotajām 
izmaiņām procedūrās un pašā testa ciklā.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta 
b) apakšpunkts, 9. pants un 10. panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkts neattiecas 
uz ražotāju, kurš kopā ar visiem 
saistītajiem uzņēmumiem ir atbildīgs par 
mazāk nekā 1000 jauniem vieglajiem 
automobiļiem, kas ES reģistrēti iepriekšējā 
kalendāra gadā.
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Pamatojums

Mazapjoma ražotāji uz atkāpēm pieteicās sarežģītā procesā, kas prasīja ievērojamus 
resursus, tostarp arī Komisijai. Komisijas ietekmes novērtējumā teikts, ka minētajiem 
ražotājiem ir nenozīmīga ietekme uz klimatu. Turklāt ierobežojums līdz 500 automobiļiem 
apgrūtina šo mazo uzņēmumu ekonomisko attīstību, kuri, iespējams, būtu finansiāli 
dzīvotspējīgāki, ražojot līdz 1000 automobiļiem, jo īpaši ekonomikas krīzes kontekstā.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) regulas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
automobiļa 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; šajā 
regulā visi grozījumi Regulā (EK) 
Nr. 715/2007 un Regulā (EK) 
Nr. 692/2008, kā arī ECE standartos R83 
un R101, kas ņemti par pamatu un kas 
stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī, stājas 
spēkā tikai no 2021. gada 1. janvāra.”;
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā 1,5 vieglos 
automobiļus 2016.–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.

2. Katram ražotājam emisiju mērķa 
pieaugums, kas iegūts no superkredītu 
aprēķina, nepārsniedz 2,5 g CO2/km gadā.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:
„Lai noteiktu, vai ražotāji ievēro 
4. pantā minētos īpatnējo CO2 emisiju 
mērķus, īpatnējo CO2 emisiju mērķi
katram transportlīdzeklim, kas [..] var
darboties ar ES standartiem atbilstošām 
alternatīvām degvielām, līdz 2015. gada 
31. decembrim ir jāsamazina par 5 %, jo 
biodegvielas izmantošanas dēļ tam ir 
lielāks inovatīvu degvielas tehnoloģiju un 
emisiju samazināšanas [..] potenciāls. Šo 
samazinājumu piemēro vienīgi 
gadījumos, ja vismaz 30 % no degvielas 
uzpildes stacijām tajā dalībvalstī, kurā 
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attiecīgais transportlīdzeklis ir 
reģistrēts, piedāvā alternatīvu degvielu, 
tostarp biodegvielas, kas atbilst 
attiecīgajos Savienības tiesību aktos 
noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.”;

Pamatojums

5 % papildatlaide CO2 emisijām jāpiemēro visu veidu alternatīvajai degvielai, tostarp 
bioesteriem, ne tikai bioetanolam.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.a Ja, pārbaudot ražošanas atbilstību, 
dalībvalsts saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 12. panta 
3. punktu nosaka, ka sērijveidā ražota 
transportlīdzekļa CO2 emisijas par vairāk 
nekā 4 % atšķiras no apstiprinātā tipa, šo 
novirzi paziņo Komisijai kopā ar sīkākiem 
datiem, kas noteikti šīs regulas 
II pielikumā.
Transportlīdzekļa tipam, kam ir 
konstatēta novirze, īpatnējās CO2 emisijas 
attiecīgi koriģē, aprēķinot vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas nākamajā 
kalendārajā gadā.”;

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums

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

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

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

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums

1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) regulas 12. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.b Komisija līdz 2013. gada 
31. decembrim pabeidz šajā pantā minēto 
inovatīvo tehnoloģiju īstenošanas 
noteikumu pārskatīšanu, lai attiecīgi 
racionalizētu piemērošanas un 
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apstiprināšanas procedūras.”;

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 3. punkta otro daļu svītro; (b) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
„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 saskaņā ar minēto regulu un 
tādējādi piemērotu pārstrādātu mērīšanas 
procedūru, tiklīdz tas ir iespējams.
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.”;

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) regulas 13. panta 3. punktā aiz otrās 
daļas iekļauj šādu daļu:
„Lai pārliecinātos, vai CO2 emisijas 
sērijveidā ražotiem transportlīdzekļiem 
atbilst apstiprinātā tipa vērtībām, 
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dalībvalstis, kas atbildīgas par ražojumu 
atbilstības pārbaudēm, pārbauda 
sērijveidā ražotu transportlīdzekļu 
reprezentatīva parauga aerodinamikas un 
rites pretestības vērtības, tostarp veic 
inerciālas ātruma samazināšanas testus, 
un ziņo par jebkādām novirzēm no tipam 
apstiprinātajām vērtībām saskaņā ar 
8. panta 4.a punktu.”;

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) regulas 13. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„3.a Komisija izvērtē, vai izplūdes gāzu 
pieeju, kurā uzskaita tikai ar degvielas 
ražošanu un patēriņu saistītās emisijas, ir 
iespējams aizstāt ar dzīves cikla pieeju, 
kurā iekļauj emisijas visos 
transportlīdzekļa dzīves cikla posmos —
no izejmateriālu ražošanas līdz 
apglabāšanai vai pārstrādei dzīves cikla 
beigās.”;

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

emisiju mērķus 2025. gadam un 
turpmākajiem gadiem. Šādi mērķi atbilst 
izmaksu ziņā efektīvam risinājumam par 
2050. gadam noteikto Savienības 
ilgtermiņa mērķu sasniegšanu klimata 
jomā.
Komisija izvērtē: 
a) pamatojoties uz ietekmes novērtējumu 
un tehnisko un ekonomisko 
īstenojamību, — 2025. gada ilgtermiņa 
mērķa sasniegšanas kārtību; 
b) šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 
maksu par pārsniegtajām emisijām.
Pamatojoties uz šo pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā iekļauj 
vispārēju novērtējumu par ietekmi uz 
automobiļu rūpniecību un no tās 
atkarīgajām nozarēm, Komisija 
vajadzības gadījumā izstrādā 
priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru tādā veidā, kas ir iespējami 
neitrāls no konkurences viedokļa, sociāli 
taisnīgs un ilgtspējīgs.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru pieņemt īstenošanas 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 
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samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.

dažādu lietderību tiktu piemērotas 
samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm ir iespēja veikt 
tikai ex-post kontroli. Tā kā dalībvalstis ir atbildīgas par Savienības tiesību aktu īstenošanu 
un Komisijai ir piešķirtas izpildpilnvaras, ir nepieciešami vienoti īstenošanas nosacījumi. 
Nozares skatījumā dalībvalstīm ir jāuzrauga Komisija. Tāpēc ir jāpiemēro attiecīgā komiteju 
procedūra.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
14.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas 8. panta 9. punkta otrajā daļā, 
11. panta 8. punktā, 13. panta 2. punkta 
trešajā daļā un 13. panta 7. punktā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku, 
sākot no [šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas]. 

2. Regulas 8. panta 9. punkta otrajā daļā, 
11. panta 8. punktā un 13. panta 2. punkta 
trešajā daļā minētās pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
pieciem gadiem, sākot no [šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas]. Komisija iesniedz 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) no 2020. gada: (c) no 2020. gada:
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īpatnējas CO2 emisijas = 95 + a × (M –
M0),

lai noteiktu automobiļu „vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas”, izmanto kādu no šādām 
formulām:

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

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

kur:

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

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

a = 0,0333. M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = 0,0333;

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

kur:
F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²),
F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
b = 60 % robežvērtību līknes slīpums.
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