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Grozījums Nr. 178
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Līdz 2014. gada 1. janvārim Komisija 
ierosina Eiropas Parlamentam un 
Padomei vidējos CO2 emisiju mērķus 
Savienībā reģistrētiem jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, uz kuriem tiecas, 
sākot ar 2020. gada, ņemot vērā 
atjaunināta ietekmes novērtējuma 
rezultātus, kurā jo īpaši ietilpst vispārējā 
analīze par automobiļu nozares un tai 
pakārtoto nozaru ietekmi. Šo regulu groza 
no konkurences viedokļa pēc iespējas 
neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi.
Vispārējā priekšlikumā ietilpst arī:
– procedūru pārskatīšana CO2 emisiju 
noteikšanai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 443/2009 13. panta 3. punktu;
– to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamā iekļaušana 
šajā regulā, kuri 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;
– ar noteikto mērķu īstenošanu saistītie 
aspekti, tostarp lietderīguma kritērija 
iespējamā pārskatīšana, maksa par 
pārsniegtām emisijām, inovatīvas 
tehnoloģijas, atbrīvojumi maza apjoma 
ražotājiem un grozījumi, kuri izdarāmi I 
un II pielikumā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 179
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

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.

svītrots

Šie pasākumi pirmoreiz stājas spēkā 
2018. 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.

Or. en

Pamatojums

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Grozījums Nr. 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

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.

svītrots

Šie pasākumi pirmoreiz stājas spēkā 
2018. 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.

Or. en

Pamatojums

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Grozījums Nr. 181
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

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.

2. 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 
2018. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 182
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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



AM\816196LV.doc 7/46 PE441.272v01-00

LV

maksu par pārsniegtajām emisijām.
Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu 
ražošanas nozari un no tās atkarīgajām 
nozarēm, Komisija vajadzības gadījumā
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.
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
izvērtē I pielikumā paredzēto īpatnējo 
emisiju mērķu un 10. pantā paredzētās 
atkāpes ieviešanu, lai noteiktu:

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem jādod ieguldījumu drošība, lai pildītu 2020. gada mērķi.
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Grozījums Nr. 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 160 g CO2/km, 
sākot ar 2020. gadu; un

Or. en

Grozījums Nr. 185
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 160 g CO2/km, 
sākot ar 2020. gadu; un

Or. en

Grozījums Nr. 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sasniedz ilgtermiņa mērķi 160 g CO2/km, 
sākot ar 2020. gadu; un

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Grozījums Nr. 187
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 160 g CO2/km, 
sākot ar 2020. gadu; un

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis ir svarīgs, lai veicinātu progresu vides jomā un radītu plānošanas drošību 
nozarē. VKA izstrādes un ražošanas cikls ir daudz ilgāks, tādēļ CO2 emisiju samazināšana ir 
dārgāka, kas padara 135g/km mērķa sasniegšanu piedāvātajā laika posmā par nereālu —
mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par EUR 5000. Regulas attiecināšana arī uz N2 un 
M2 transportlīdzekļiem nav savienojama ar komitoloģiju, jo šie transportlīdzekļi vairāk 
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līdzinās smagajiem kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 145 g CO2/km, 
sākot ar 2025. gadu; un

Or. en

Pamatojums

Ierosināto ilgtermiņa mērķvērtību — 135 g/km 2020. gadā — īstenot nav reāli, un ietekmes 
novērtējumā pamatoties uz šādu vērtību nav lietderīgi. Pirms jebkādas ilgtermiņa 
mērķvērtības un datuma izvirzīšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.

Grozījums Nr. 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru izmaksu ziņā efektīvi 
sasniedz ilgtermiņa mērķi 145 g CO2/km, 
sākot ar 2025. gadu; un

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais ilgtermiņa mērķis ir nereāls. Pirms jebkādas ilgtermiņa mērķvērtības un datuma 
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izvirzīšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.

Regulas darbības jomas iespējamā paplašināšana, to attiecinot uz N2 un M2 kategorijas 
transportlīdzekļiem, uzskatāma par pamatizmaiņu. N2 un M2 klases transportlīdzekļi vairāk 
līdzinās smagajam kravas autotransportam, t.i., pat transportlīdzekļiem, kuru standartmasa ir 
mazāka par 2610 kg, pilnā masa ir līdz pat 5-6 tonnām. Šo transportlīdzekļu kategoriju 
paplašināšanai ir liela ietekme uz šīm transportlīdzekļu kategorijām, tādēļ to var uzskatīt par 
ilgtermiņa mērķi.

Grozījums Nr. 190
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Pirms galīgās apstiprināšanas labotās mērķvērtības 150 g CO2/km iespējamība jāpārbauda 
atbilstoši 12. panta 4. punktam. Tā kā tā rezultātā var tikt noteikta cita vērtība, turpmākos 
grozījumus nevar uzskatīt par nesvarīgiem. Ir nepieciešama likumdošanas procedūra, ar kuru 
Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz attiecīgus priekšlikumus.

Grozījums Nr. 191
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa 
mērķi 125 g CO2/km; un
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pamatojoties atjauninātiem ietekmes 
novērtējuma rezultātiem; un

Or. en

Pamatojums

2020. gada mērķa izpildei ražotājiem jādod ieguldījumu drošība.

Grozījums Nr. 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa 
mērķi 125 g CO2/km; un

Or. en

Pamatojums

125 g CO2/km mērķis līdz 2020. gadam nozīmē 38 % samazinājumu, salīdzinot ar pašreizējo 
līmeni. Tas vairāk atbilst samazinājuma līmenim vieglajiem automobiļiem, attiecībā uz 
kuriem 2020. gada mērķis paredz 40 % samazinājumu. Komisijas ietekmes novērtējums 
liecina par labu tam, ka 125 g CO2/km līmenis ir tehniski iespējams, un tas ir spēcīgs signāls 
ražotājiem modernizēt automobiļu parku.

Grozījums Nr. 193
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 135 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 

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

īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. en

Grozījums Nr. 194
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2023. gadam
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 140 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. en

Pamatojums

Grozījums teksta saskaņotības nodrošināšanai un savlaicīgai reālu un sasniedzamu mērķu 
izvirzīšanai.

Grozījums Nr. 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 120 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. en
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Pamatojums

125 g/km mērķis 2020. gadā ir nepieciešams, lai atbalstītu MVU. Tā rezultātā 
transportlīdzekļu lietotājiem būt mazāks degvielas patēriņš un varētu ietaupīt degvielu 
aptuveni EUR 1200 vērtībā, pat pieļaujot, ka cena varētu relatīvi pieaugt — saskaņā ar 
ietekmes novērtējumu patērētājiem rastos neto ietaupījums, nodarbinātība netiktu negatīvi 
ietekmēta un transportlīdzekļu pārdošanas apjomi samazinātos nenozīmīgi.

Grozījums Nr. 196
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 130 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. da

Grozījums Nr. 197
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 130 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts dod ieguldījumu sabiedrībai, jo tiek radīts degvielas ietaupījums. Daudzās 
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dalībvalstīs finanšu krīzes ietekmē nesen paaugstināts degvielas nodoklis, un vairākas citas 
dalībvalstis plāno to darīt. Ir nepieciešams arī reāls ilgtermiņa mērķis, lai varētu pildīt mūsu 
ilgtermiņa klimata pārmaiņu mērķus — līdz 2050. gadam samazināt CO2 par 80–95 %. Tas 
atbilst arī Komisijas Energoefektivitātes rīcības plānam, jo ar šo tiesību aktu tiek 
paaugstināta transportlīdzekļu energoefektivitāte.

Grozījums Nr. 198
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 160 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ir nepieciešami garāki izstrādes un ražošanas cikli, ierosinātajā termiņā 
mērķvērtību 135 g CO2/km nav reāli sasniegt. 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams 
mērķis.

Grozījums Nr. 199
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 
izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 160 g 
CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 
atjauninātiem ietekmes novērtējuma 
rezultātiem; un

Or. en



PE441.272v01-00 16/46 AM\816196LV.doc

LV

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ir nepieciešami garāki izstrādes un ražošanas cikli, ierosinātajā termiņā 
mērķvērtību 135 g CO2/km nav reāli sasniegt. 160g CO2/km ir augsts, tomēr sasniedzams 
mērķis.

Grozījums Nr. 200
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 
nozari un no tās atkarīgajām nozarēm, 
Komisija vajadzības gadījumā

Pamatojoties uz šādu novērtējumu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 
vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 
nozari un no tās atkarīgajām nozarēm, 
Komisija 

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem jādod ieguldījumu drošība, lai pildītu 2020. gada mērķi.

Grozījums Nr. 201
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– pieņem detalizētus noteikumus par 
kārtību, kādā ievieš šīs regulas prasības
no konkurences viedokļa pēc iespējas 
neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 
ilgtspējīgi;

Or. en

Pamatojums

2020. gada mērķa izpildei ražotājiem jādod ieguldījumu drošība.
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Grozījums Nr. 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Grozījums Nr. 205
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā un kuru standartmasa 

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
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nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis ir svarīgs, lai veicinātu progresu vides jomā un radītu plānošanas drošību 
nozarē. VKA izstrādes un ražošanas cikls ir daudz ilgāks, tādēļ CO2 emisiju samazināšana ir 
dārgāka, kas padara 135g/km mērķa sasniegšanu piedāvātajā laika posmā par nereālu —
mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par EUR 5000. Regulas attiecināšana arī uz N2 un 
M2 transportlīdzekļiem nav savienojama ar komitoloģiju, jo šie transportlīdzekļi vairāk 
līdzinās smagajiem kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto ilgtermiņa mērķvērtību — 135 g/km 2020. gadā — īstenot nav reāli, un ietekmes 
novērtējumā pamatoties uz šādu vērtību nav lietderīgi. Pirms jebkādas ilgtermiņa 
mērķvērtības un datuma izvirzīšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.
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Grozījums Nr. 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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.

– attiecībā uz ilgtermiņa mērķi nosaka 
kārtību par to M2 un N2 kategorijas 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu 
šajā regulā, kas definēti Direktīvas 
2007/46/EK II pielikumā un kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un tādu 
transportlīdzekļu iespējamu iekļaušanu, 
kuru tipa apstiprinājums ir paplašināts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
2. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais ilgtermiņa mērķis ir nereāls. Pirms ilgtermiņa mērķvērtības un datuma 
noteikšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.

Regulas darbības jomas iespējamā paplašināšana, to attiecinot uz N2 un M2 kategorijas 
transportlīdzekļiem, uzskatāma par būtisku izmaiņu. N2 un M2 klases transportlīdzekļi vairāk 
līdzinās smagajam kravas autotransportam, t.i., pat transportlīdzekļiem, kuru standartmasa ir 
mazāka par 2610 kg, pilnā masa ir līdz pat 5-6 tonnām. Šo transportlīdzekļu kategoriju 
paplašināšanai ir liela ietekme uz šīm transportlīdzekļu kategorijām, tādēļ to var uzskatīt par 
ilgtermiņa mērķi.

Grozījums Nr. 208
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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 

– ierosina 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 
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apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Pirms galīgās pieņemšanas labotās mērķvērtības 150 g CO2/km iespējamība jāpārbauda 
atbilstoši 12. panta 4. punktam. Tā kā tā rezultātā var tikt noteikta cita vērtība, turpmākos 
grozījumus nevar uzskatīt par nesvarīgiem. Ir nepieciešama likumdošanas procedūra, ar kuru 
Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz attiecīgus priekšlikumus.

Grozījums Nr. 209
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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.

– ierosina 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.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Pirms galīgās noteikšanas labotās mērķvērtības 150 g CO2/km iespējamība jāpārbauda 
atbilstoši 12. panta 4. punktam. Tā kā tā rezultātā var tikt noteikta cita vērtība, turpmākos 
grozījumus nevar uzskatīt par nesvarīgiem. Ir nepieciešama likumdošanas procedūra, ar kuru 
Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz attiecīgus priekšlikumus.

Grozījums Nr. 211
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Grozījums Nr. 215
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis ir svarīgs, lai veicinātu progresu vides jomā un radītu plānošanas drošību 
nozarē. VKA izstrādes un ražošanas cikls ir daudz ilgāks, tādēļ CO2 emisiju samazināšana ir 
dārgāka, kas padara 135g/km mērķa sasniegšanu piedāvātajā laika posmā par nereālu —
mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par EUR 5000. Regulas attiecināšana arī uz N2 un 
M2 transportlīdzekļiem nav savienojama ar komitoloģiju, jo šie transportlīdzekļi vairāk 
līdzinās smagajiem kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto ilgtermiņa mērķvērtību — 135 g/km 2020. gadā — īstenot nav reāli, un ietekmes 
novērtējumā pamatoties uz šādu vērtību nav lietderīgi. Pirms ilgtermiņa mērķvērtības un 
datuma izvirzīšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.
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Grozījums Nr. 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais ilgtermiņa mērķis ir nereāls. Pirms jebkādas ilgtermiņa mērķvērtības un datuma 
izvirzīšanas jāveic vispusīgs ietekmes novērtējums.

Regulas darbības jomas iespējamā paplašināšana, to attiecinot uz N2 un M2 kategorijas 
transportlīdzekļiem, uzskatāma par pamatizmaiņu. N2 un M2 klases transportlīdzekļi vairāk 
līdzinās smagajam kravas autotransportam, t.i., pat transportlīdzekļiem, kuru standartmasa ir 
mazāka par 2610 kg, pilnā masa ir līdz pat 5-6 tonnām. Šo transportlīdzekļu kategoriju 
paplašināšanai ir liela ietekme uz šīm transportlīdzekļu kategorijām, tādēļ to var uzskatīt par 
ilgtermiņa mērķi.

Grozījums Nr. 218
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru, ciktāl šī procedūra 
atbilst grozītajiem līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem jādod ieguldījumu drošība, lai pildītu 2020. gada mērķi.
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Grozījums Nr. 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 
īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā no 2025. gada izmaksu 
ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa mērķi 
145 g CO2/km; un
– šo mērķu 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:
– iesniedz priekšlikumu šīs regulas 
grozīšanai no konkurences viedokļa 
iespējami neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi 
un ilgtspējīgi.
Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
šiem pasākumiem, kas paredzēti, lai 
grozītu būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en

Pamatojums

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
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already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Grozījums Nr. 220
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 
īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā no 2025. gada izmaksu 
ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa mērķi 
145 g CO2/km; un
– šo mērķu 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:
– iesniedz priekšlikumu šīs regulas 
grozīšanai no konkurences viedokļa 
iespējami neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi 
un ilgtspējīgi.
Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
šiem pasākumiem, kas paredzēti, lai 
grozītu būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis ir svarīgs, lai veicinātu progresu vides jomā un radītu plānošanas drošību 
nozarē. VKA izstrādes un ražošanas cikls ir daudz ilgāks, tādēļ CO2 emisiju samazināšana ir 
dārgāka, kas padara 135g/km mērķa sasniegšanu piedāvātajā laika posmā par nereālu —
mazumtirdzniecības cena paaugstinātos par EUR 5000. Arī nosakot mērķvērtību 160 g 
CO2/km (sk. Vides ģenerāldirektorāta izstrādāto ietekmes novērtējumu), mazumtirdzniecības 
cena palielinātos par EUR 3 800 uz vienu automobili.
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Grozījums Nr. 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 
īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā no 2025. gada izmaksu 
ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa mērķi 
145 g CO2/km; un
– šo mērķu 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 no tās atkarīgajām 
nozarēm, Komisija vajadzības gadījumā
– iesniedz priekšlikumu šīs regulas 
grozīšanai no konkurences viedokļa
iespējami neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi 
un ilgtspējīgi.
Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
šiem pasākumiem, kas paredzēti, lai 
grozītu būtiskus šīs regulas elementus.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2018. gada 1. janvārim Komisija 
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pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 
īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 
paredzētās atkāpes, lai noteiktu:
– kārtību, kādā no 2025. gada izmaksu 
ziņā efektīvi sasniedz ilgtermiņa mērķi 
145 g CO2/km; un
– šo mērķu 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
– iesniedz priekšlikumu, lai no 
konkurences viedokļa šo regulu grozītu 
pēc iespējas neitrālākā veidā, sociāli 
taisnīgi un ilgtspējīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 224
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. fr

Grozījums Nr. 225
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas  iesniegt 
pieņemamu risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisiju 
mērķus, kas jāievēro.  Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. 
Lielās tirgus daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz 
pamatražotājiem, iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisiju reprezentatīvo vērtību un 
pabeigto transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība.

Grozījums Nr. 227
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas atrast pieņemamu 
risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisiju mērķus, kas 
jāievēro.  Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. Lielās tirgus 
daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz pamatražotājiem, 
iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisiju reprezentatīvo vērtību un pabeigto 
transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība.

Grozījums Nr. 228
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas atrast pieņemamu 
risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisiju mērķus, kas 
jāievēro.  Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. Lielās tirgus 
daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz pamatražotājiem, 
iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisiju reprezentatīvo vērtību un pabeigto 
transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība.

Grozījums Nr. 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 izstrādā 
kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 
nolūkā tiek noteiktas pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un masas 
reprezentatīvās vērtības.

Or. en
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Grozījums Nr. 232
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 paņēmienu pabeigto 
transportlīdzekļu īpatnējo CO2 emisiju 
noteikšanai.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 233
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de
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Pamatojums

Komisija savā darba dokumentā jau norādīja, ka priekšlikumā regulai par pabeigto 
transportlīdzekļu īpatnējo CO2 emisiju noteikšanu norādītā metode nav piemērota, un tai pēc 
iespējas ātri jāsāk pārskatīšanas procedūra.

Grozījums Nr. 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.punkts

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. gada līdz 2017. gadam:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) No 2018. gada:
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,
a = 0,093

Or. en

Pamatojums

Komisijas konsultants norādīja, ka iespējamā masas palielināšanās varētu būt ievērojami 
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mazāka VKA salīdzinājumā vieglajiem automobiļiem, jo, palielinot vidējo masu, ievērojami 
pieaug mērķa sasniegšanas izmaksas.

Turklāt masas korekcijas ieviešanas rezultātā 2018. gadā un katrus trīs gadus pēc tam mērķi 
tiks pieņemti bieži, un tas neatbilst kravas automobiļu ražotāju vajadzībām attiecībā uz 
ieviešanai nepieciešamo laiku. Tādēļ nav jāņem vērā autonomā masas palielināšana.

Grozījums Nr. 235
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.punkts

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. gada līdz 2017. gadam:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) No 2018. gada:
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,
a = 0,093

Or. en
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Pamatojums

Komisijas konsultants norādīja, ka iespējamā masas palielināšanās varētu būt ievērojami 
mazāka VKA salīdzinājumā vieglajiem automobiļiem, jo, palielinot vidējo masu, ievērojami 
pieaug mērķa sasniegšanas izmaksas.

Turklāt masas korekcijas ieviešanas rezultātā 2018. gadā un katrus trīs gadus pēc tam mērķi 
tiks pieņemti bieži, un tas neatbilst kravas automobiļu ražotāju vajadzībām attiecībā uz 
ieviešanai nepieciešamo laiku. Tādēļ nav jāņem vērā autonomā masas palielināšana.

Grozījums Nr. 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.punkts

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. gada līdz 2017. gadam:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) No 2018. gada:
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,
a = 0,093

Or. en
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Pamatojums

Grozījums attiecībā uz īstenošanas laiku un ieviešanas periodu saistībā ar 175g/km mērķi 
atbilstoši 4. panta grozījumam.

Ierosināto ilgtermiņa mērķvērtību — 135 g/km 2020. gadā — paredzētajā laikposmā īstenot 
nav reāli. Pirms pieņemt ilgtermiņa mērķvērtību un termiņu, jāveic visaptverošs ietekmes 
novērtējums. Skat. paskaidrojumu 1. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 237
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.punkts

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 
aptuvenās īpatnējās CO2 emisijas, ko mēra 
gramos kilometrā, aprēķina, izmantojot 
šādu formulu. 

(a) No 2014. gada līdz 2017. gadam: (a) No 2014. gada līdz 2017. gadam:

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

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 165 + 
a × (M – M0),

kur kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
(b) No 2018. gada: (b) No 2018. gada:

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

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 165 + 
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

(c) No 2020. gada:
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 125 + 
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a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,
a = saskaņā ar 12. panta 4. punktu 
pieņemtā vērtība

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu ieguldījuma drošību, jānodrošina juridiskā drošība saistībā ar ilgtermiņa 
mērķi 2020. gadam.

Grozījums Nr. 238
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar attiecīgajiem pantiem.

Grozījums Nr. 239
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) No 2018. gada: svītrots
Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 
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a × (M – M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
12. panta 1. punktu,
a = 0,093

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 240
Paul Rübig

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:

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 242
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Paul Rübig

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:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 245
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Grozījums Nr. 246
Paul Rübig

Regulas priekšlikums

II pielikums – A daļa – 3. punkts – d apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īpatnējās CO2 emisijas, ii) īpatnējās CO2 emisijas un daļa, par 
kādu emisijas samazinātas, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas saskaņā ar 
11. pantu;

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – d apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īpatnējās CO2 emisijas, ii) īpatnējās CO2 emisijas un daļa, par 
kādu emisijas samazinātas, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas saskaņā ar 
11. pantu;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 248
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – d apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īpatnējās CO2 emisijas, ii) īpatnējās CO2 emisijas un daļa, par 
kādu emisijas samazinātas, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas saskaņā ar 
11. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – d apakšpunkts – ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īpatnējās CO2 emisijas, ii) īpatnējās CO2 emisijas un daļa, par 
kādu emisijas samazinātas, izmantojot 
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inovatīvas tehnoloģijas saskaņā ar 
11. pantu;

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 250
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās 
emisijas

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai.
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