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Grozījums Nr. 32
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
Pirmā atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Par 10 % jāsamazina arī to nozaru 
emisijas, kuras nav iekļautas Emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā, turklāt 
jaunākie Eiropas Vides aģentūras 
atzinumi liecina, ka transporta emisijas 
turpina pieaugt, tādējādi līdzsvarojot citās 
nozarēs panākto emisiju samazinājumu.

Or. en

Pamatojums

EVA nesen publicēja jaunāko TERM ziņojumu, kurā norādīts, ka transporta emisijas turpina 
pieaugt un tas apdraud ES klimata mērķus.
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Grozījums Nr. 34
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 35
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

EVA nesen publicēja jaunāko TERM ziņojumu, kurā uzsvērts, ka autotransports turpina radīt 
nopietnas vides problēmas Eiropā. Jāuzsver arī ceļu satiksmes drošības aspekts.
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Grozījums Nr. 36
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Plašāk jāapraksta ceļu satiksmes pieauguma ietekme. Autotransports rada dažādu negatīvu 
ietekmi uz sabiedrību, tostarp izraisa ceļu satiksmes negadījumus un citas veselības izmaksas, 
ko rada gaisa piesārņojums un troksnis, kā arī klimata pārmaiņas, ko rada siltumnīcefekta 
gāzu emisijas no transportlīdzekļiem un sastrēgumi.

Grozījums Nr. 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šajos paziņojumos tika ierosināta 
integrēta pieeja, lai sasniegtu Kopienas 
mērķi līdz 2012. gadam Kopienā reģistrētu 
jaunu vieglo pasažieru automobiļu vidējās 
emisijas samazināt līdz 120 g CO2/km, 
galveno uzmanību pievēršot obligātiem 
CO2 emisiju samazinājumiem ar nolūku 
samazināt jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas līdz 130 g CO2/km, uzlabojot 
transportlīdzekļa dzinēja tehnoloģijas, un 
panākt turpmāku samazinājumu par 
10 g CO2/km vai līdzvērtīgu, ja tehniski tas 
būs vajadzīgs, ar citiem tehniskiem 
uzlabojumiem, tostarp paaugstinot vieglo 

(5) Šajos paziņojumos tika ierosināta 
integrēta pieeja, lai sasniegtu Kopienas 
mērķi līdz 2012. gadam Kopienā reģistrētu 
jaunu vieglo pasažieru automobiļu vidējās 
emisijas samazināt līdz 120 g CO2/km, 
galveno uzmanību pievēršot obligātiem 
CO2 emisiju samazinājumiem ar nolūku 
samazināt jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas līdz 130 g CO2/km, uzlabojot 
transportlīdzekļa dzinēja tehnoloģijas, un 
panākt turpmāku samazinājumu par 
10 g CO2/km vai līdzvērtīgu, ja tehniski tas 
būs vajadzīgs, ar citiem tehniskiem 
uzlabojumiem, tostarp paaugstinot  
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kravas automobiļu degvielas patēriņa 
efektivitāti.

degvielas patēriņa efektivitāti, un to 
paredzot paplašināt arī attiecībā uz citiem 
transportlīdzekļu veidiem, tostarp 
vieglajiem un smagajiem kravas 
automobiļiem un autobusiem.

Or. en

Pamatojums

Kā skaidri norādīts Regulas Nr. 661/2009 par mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību 
16. pielikumā, Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir iespējams prasību par dažu pieejamu un 
progresīvu tehnoloģiju obligāto uzstādīšanu attiecināt arī uz citām transportlīdzekļu 
kategorijām, tostarp uz vieglajiem un smagajiem kravas automobiļiem un autobusiem.

Grozījums Nr. 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ja šajā tiesību aktā noteikto 
transportlīdzekļu reklāmā norādītas 
tehniskās specifikācijas un informācija 
saistībā ar enerģiju vai cenu, gala lietotāji 
jānodrošina arī ar nepieciešamo 
informāciju par transportlīdzekļa 
energopatēriņu.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, lai patērētāji, jo īpaši MVU, saņemtu informāciju par to VKA 
energopatēriņu, kurus viņi gatavojas iegādāties. Šī formulējuma pamatā ir teksts, par kuru 
vienojās, pārskatot enerģijas marķējuma direktīvu, un tam ir pievienotas tehniskās 
specifikācijas, ko bieži izmanto VKA reklāmā.
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Grozījums Nr. 39
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atzīstot ārkārtīgi augstās pētniecības 
un izstrādes, kā arī vienības ražošanas 
izmaksas, kas radīsies, ieviešot tirgū 
agrīno paaudžu ļoti maza oglekļa emisiju 
apjoma transportlīdzekļu tehnoloģijas pēc 
tam, kad stāsies spēkā šī regula, tajā ir 
ietverti arī konkrēti pagaidu noteikumi, 
kurus piemēros, lai paātrinātu un 
veicinātu ārkārtīgi maza oglekļa emisiju 
apjoma transportlīdzekļu ieviešanu 
Kopienas tirgū to sākotnējos tirdzniecības 
posmos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 
perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 
Nr. 443/2009.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar 4. pantu. Nepieciešami garāki īstenošanas un 
ieviešanas periodi, jo VKA izstrādes un ražošanas cikli ir garāki nekā vieglajiem 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 43
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu 
ar ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem. 
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 

svītrots
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ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka ilgtermiņa mērķis 
attiecībā uz vieglo kravas automobiļu 
īpatnējām CO2 emisijām 2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis ir svarīgs, lai veicinātu progresu vides jomā un radītu plānošanas drošību 
nozarē. Vieglajiem kravas automobiļiem izstrādes un ražošanas cikli ir garāki, kā arī CO2
emisiju samazināšanas izmaksas ir augstākas, tādējādi ierosinātajā termiņā mērķvērtību 
135 g CO2/km reāli nav iespējams sasniegt, turklāt tas varētu palielināt mazumtirdzniecības 
cenu par vairāk nekā EUR 5 000. Arī nosakot mērķvērtību 160 g CO2/km (sk. Vides 
ģenerāldirektorāta izstrādāto ietekmes novērtējumu), mazumtirdzniecības cena palielinātos 
par EUR 3 800 uz vienu automobili.

Grozījums Nr. 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu 
ar ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem. 
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 
ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka ilgtermiņa mērķis 
attiecībā uz vieglo kravas automobiļu 
īpatnējām CO2 emisijām 2020. gadam.

svītrots
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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 is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Grozījums Nr. 45
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2015. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Summas, kas 
samaksātas par pārsniegtajām emisijām, 
jāuzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu 
konkurētspēju un dzīvotspēju. Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 
2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā, maksās tikai EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu 
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tirdzniecības sistēmas sodanaudu EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. 
Tostarp videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu 
(ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2015. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Summas, kas 
samaksātas par pārsniegtajām emisijām, 
jāuzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju. Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 
2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā, maksās tikai EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas sodanaudu EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. 
Tostarp videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu 
(ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).
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Grozījums Nr. 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2015. gada 1. janvāra
attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
par pārsniegtajām emisijām. Šai maksai 
jābūt atšķirīgai atkarībā no tā, cik lielā 
mērā ražotāji nav sasnieguši mērķi. Lai 
nodrošinātu konsekvenci, maksas 
mehānismam jālīdzinās mehānismam, kas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 443/2009.
Maksas par pārsniegtajām emisijām būtu 
jāuzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz VKA ierosinātā un regulā par vieglajiem automobiļiem piemērotā maksa par 
pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav salīdzināma ar citām nozarēm 
noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu konkurētspēju un dzīvotspēju. 
Pašreizējā maksa par pārsniegtajām emisijām ir EUR 480 par tonnu 2015. gadā, bet citām 
nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma tā ir EUR 15 par 
tonnu. Papildu ETS sodanauda — EUR 100 par tonnu (par neatbilstību). Tostarp videi 
nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 
izmaksas ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 48
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 

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

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

Or. en

Pamatojums

Šī kavēšanās ir nepieciešama, jo šāda transportlīdzekļa pielāgošanai vajadzīgs vairāk laika.

Grozījums Nr. 49
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 alternatīva metodika. Tā kā tirgus daļa ir liela, pēc iespējas 
ātri būtu jānosaka pienācīga  procedūra, ar kuru iegūst reprezentatīvas CO2 emisiju vērtības 
un gatavo transportlīdzekļu apjomu.
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Grozījums Nr. 50
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tā kā, ja ātruma ierobežošanas 
ierīces plaši izmantos, pieaugs to labvēlīgā 
ietekme uz vides aizsardzību un enerģijas 
patēriņu, samazinātu motora un riepu 
nodilumu un trokšņa līmeni, kā arī ceļu 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Liels ātrums ir svarīgs faktors, kas palielina nelaimes gadījumu skaitu uz ceļiem visā Eiropā. 
Līdz ar centieniem palielināt transportlīdzekļu ātrumu ir palielinājies ne tikai pieprasījums, 
bet arī degvielas patēriņš un CO2 emisijas, trokšņu līmenis un draudi drošībai. Tādēļ ātruma 
ierobežošanas ierīces būtu ieteicamas gan no vides, gan ekonomiskā un drošības viedokļa.

Grozījums Nr. 51
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tā kā, ja ātruma ierobežošanas 
ierīces plaši izmantos, pieaugs to labvēlīgā 
ietekme uz vides aizsardzību un enerģijas 
patēriņu, samazinātu motora un riepu 
nodilumu un ceļu drošību.

Or. en

Pamatojums

Liels ātrums ir svarīgs faktors, kas palielina nelaimes gadījumu skaitu uz ceļiem visā Eiropā. 
Līdz ar centieniem palielināt transportlīdzekļu ātrumu ir palielinājies ne tikai pieprasījums, 
bet arī degvielas patēriņš un CO2 emisijas un draudi drošībai. Tādēļ ātruma ierobežošanas
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ierīces būtu ieteicamas gan no vides, gan drošības viedokļa.

Grozījums Nr. 52
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tā kā ātruma ierobežošanas ierīču 
labvēlīgā ietekme uz vides aizsardzību un 
enerģijas patēriņu, motora un riepu 
nodilumu, kā arī ceļu drošību sekmēs šīs 
regulas mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Intelektiskām ātruma ierobežošanas ierīcēm būs gan tieša, gan netieša ietekme uz degvielas 
patēriņu. Tiešā ietekme — braucot lēnāk, ir nepieciešams mazāk degvielas. Netiešā ietekme —
ierobežojot maksimālo braukšanas ātrumu, var precīzi optimizēt dzinējus konkrētam 
ātrumam, un tas var palīdzēt vēl vairāk samazināt emisijas. CO2 emisijas ievērojami pieaug 
transporta dinamikas apstākļos („stop and go”) un tad, ja ātrums pārsniedz 120 km/h. 
Maksimālais CO2 ietaupījums, ko var panākt ar intelektisko ātruma ierobežošanas ierīci 
saskaņā ar novērtējumu ir aptuveni 15 %.

Grozījums Nr. 53
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 
iespējams, ka pastāv konkurences 
elements attiecībā uz maksimālo ātrumu, 
kā rezultātā elektropārvades sistēmu 
izmēri var būt pārāk lieli un var 
mazināties efektivitāte samazināta ātruma 

svītrots
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gadījumos. Tāpēc ir lietderīgi izpētīt 
iespējas paplašināt darbības jomu 
Padomes Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā, lai tajā 
iekļautu vieglos kravas automobiļus, uz 
kuriem attiecas šī regula.

Or. en

Pamatojums

Ar intelektiskām ātruma ierobežošanas ierīcēm nevar panākt papildu CO2 samazinājumu —
VKA tiek testēti motorizēto transportlīdzekļu emisiju grupas ciklā līdz 120 km/h, kas ir 
maksimālais pieļaujamais braukšanas ātrums vairumā ES dalībvalstu.  VKA veic 
pārvadājumus galvenokārt pilsētās un uz lauku ceļiem, kur notiek visvairāk satiksmes 
negadījumu. Šajās zonās ir noteikti ātruma ierobežojumi.

Grozījums Nr. 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Grozījums Nr. 55
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atšķirībā no kravas autotransporta vieglie kravas automobiļi šobrīd nav apgādāti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm. Ātruma ierobežotāju izmantošana ir ļoti rentabls veids, kā samazināt 
degvielas patēriņu, CO2 emisijas un trokšņu līmeni un sekmēt ceļu satiksmes drošību. Ir 
jāpaplašina darbības joma Direktīvai 92/6/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
2002/85/EK, lai šīs direktīvas noteikumus attiecinātu arī uz vieglajiem kravas automobiļiem. 

Grozījums Nr. 57
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Autotransportlīdzekļu ātrums būtiski 
ietekmē to degvielas patēriņu un CO2
emisijas. Turklāt, ja nav vieglo kravas 
automobiļu ātruma ierobežojumu, ir 

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

iespējams, ka pastāv konkurences elements 
attiecībā uz maksimālo ātrumu, kā rezultātā 
elektropārvades sistēmu izmēri var būt 
pārāk lieli un var mazināties efektivitāte 
samazināta ātruma gadījumos. Tāpēc ir 
lietderīgi paplašināt darbības jomu 
Padomes Direktīvai 92/6/EEK par ātruma 
ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 
izmantošanu noteiktu kategoriju 
transportlīdzekļos Kopienā, lai tajā iekļautu 
vieglos kravas automobiļus, uz kuriem 
attiecas šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 165 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Lai iespējami tuvinātos negatīvam CO2 emisiju izmaksu samazinājumam, 2014. gada mērķim 
jābūt 165 g CO2/km.
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Grozījums Nr. 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 160 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem un samazinātu izmaksas patērētājiem un 
transportlīdzekļu īpašniekiem, 2016. gadā jānosaka šāda šīs regulas mērķvērtība: 160 g 
CO2/km. Regulā par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju parādīts, ka degvielas ietaupījumi 
palielinājušies ātrāk nekā sākotnēji plānots. Tādēļ 160 g CO2/km varētu būt 2016. gadā 
izpildāma mērķvērtība. Tā varētu arī saskaņot šajā regulā un regulā par vieglo automobiļu 
CO2 emisijām paredzētos laikus.

Grozījums Nr. 60
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 160 g CO2/km.
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Or. en

Pamatojums

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Grozījums Nr. 61
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 160 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.
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Grozījums Nr. 62
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 175 g CO2/km.

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem. Šajā regulā noteikts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu tehnoloģijas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, visu jaunu vieglo 
kravas automobiļu vidējām CO2 emisijām 
jābūt 160 g CO2/km.

Or. da

Grozījums Nr. 63
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Savienībā reģistrētu jaunu vieglo kravas 
automobiļu vidējām emisijām no 
2020. gada nosaka turpmāku mērķi
saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
12. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 2. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
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reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

kravas automobiļu parka vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 160g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām 
emisijām nosaka mērķvērtību 145g 
CO2/km, kas piemērojama no 2025. gada 
saskaņā ar 12. panta 5. 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).

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

Grozījums Nr. 65
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 160g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām 
emisijām nosaka mērķvērtību 145g 
CO2/km, kas piemērojama no 2025. gada 
saskaņā ar 12. panta 5. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām emisijām 
nosaka mērķvērtību 160g CO2/km, kas 
piemērojama no 2020. gada saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
kravas automobiļu parka vidējām 
emisijām nosaka mērķvērtību 145g 
CO2/km, kas piemērojama no 2025. gada 
saskaņā ar 12. panta 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu no 2020. gada nosaka 
Kopienā reģistrētu jaunu vieglo kravas 
automobiļu vidējās CO2  emisijas 125 g 
CO2/km līmenī, ko panāk, uzlabojot 
transportlīdzekļu tehnoloģijas atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Mērķis 125 g CO2/km 2020. gadā ir tehniski un ekonomiski iespējams, un tas radītu neto 
degvielas ietaupījumus patērētājiem.
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Grozījums Nr. 68
Werner Langen

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
150 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada, ja vien Komisija būs 
apstiprinājusi šīs mērķvērtības 
īstenojamību, veicot pārbaudi saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā ilgākos ražošanas ciklus vieglajiem kravas automobiļiem, mērķis 135 g CO2/km 
nešķiet reāli izpildāms līdz 2020. gadam. Grozītā 150 g CO2/km mērķa iespējamība pirms 
dokumenta galīgās pieņemšanas jāpārbauda saskaņā ar 12. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
145 g CO2/km, kas piemērojama no 
2025. gada.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis ir svarīgs, lai veicinātu progresu vides jomā un radītu plānošanas drošību 
nozarē. Taču piedāvātais ilgtermiņa mērķis nav reāli izpildāms paredzētajā laika periodā, un 
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tam būtu nepieciešams daudz lielāks ikgadējais CO2 samazinājums nekā vieglajiem 
automobiļiem, neraugoties uz daudz augstākām ar to saistītajām izmaksām.

Grozījums Nr. 70
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
140 g CO2/km, kas piemērojama no 
2023. gada.

Or. en

Pamatojums

Mērķvērtībai jābūt reālai un sasniedzamai pieņemamā laikposmā, kas nozarei dotu iespēju 
attiecīgi un savlaicīgi pielāgot ražošanu.

Grozījums Nr. 71
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
150g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada, ja vien Komisija būs 
apstiprinājusi šīs mērķvērtības 
īstenojamību, veicot pārbaudi saskaņā ar 
12. panta 4. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
125 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

125 g/km mērķis 2020. gadā ir nepieciešams, lai atbalstītu MVU. Tas radītu degvielas 
ietaupījumus transportlīdzekļu lietotājiem aptuveni EUR 2 100 apmērā, pat ja pieņem, ka 
cena varētu salīdzinoši strauji pieaugt (saskaņā ar ietekmes novērtējumu patērētājiem rastos 
neto ieguvums, nodarbinātība no tā neciestu un transportlīdzekļu pārdošanas apjomi 
ievērojami nesamazinātos).

Grozījums Nr. 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
125 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

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. 125 g CO2/km līmeņa tehniskā 
iespējamība tiek pamatota Komisijas ietekmes novērtējumā, un tā dod spēcīgu impulsu 
ražotājiem inovatīvi uzlabot transportlīdzekļu parku.
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Grozījums Nr. 74
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
130 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

Or. da

Grozījums Nr. 75
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
130 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts dod ieguldījumu sabiedrībai, jo tiek radīts degvielas ietaupījums. Daudzās 
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.
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Grozījums Nr. 76
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
160 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 77
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
160 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ir nepieciešami garāki izstrādes un ražošanas cikli, ierosinātajā termiņā 
mērķvērtību 135 g CO2/km nav reāli iespējams sasniegt. 160g CO2/km ir augsts, tomēr 
sasniedzams mērķis.
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Grozījums Nr. 78
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
160 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2020. gada.

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 
135 g CO2/km, kas piemērojama no 
2025. gada. 

Or. it

Pamatojums

135 g CO2/km ierobežojums ir tālejošs ilgtermiņa mērķis, ko pašreiz ir tehniski grūti sasniegt. 
Jāparedz ilgāks laiks, lai ļautu nozarei to sasniegt.

Nosakot mērķus, jāņem vērā, ka vieglo kravas automobiļu ražošanas cikli ir garāki nekā 
vieglajiem automobiļiem un ka iespējas uzlabot VKA emisiju rādītājus ir daudz mazākas.
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Grozījums Nr. 80
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aprēķinot emisijas, tiks ņemti vērā 
vides uzlabojumi, ko rada ātruma 
ierobežošanas ierīces, un citi inovatīvi 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Šī iniciatīva turpina iesākto, turklāt, kā skaidri atzīts šī regulas priekšlikuma 6. apsvērumā un 
11. pantā, normām jāsaskan ar Regulā (EK) Nr 443/2009 noteikto jaunu vieglo automobiļu 
emisiju mērķu īstenošanas tiesisko regulējumu.
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Grozījums Nr. 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

1. Šī regula attiecas uz M2, N1 un N2
kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā, kuru 
standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en

Pamatojums

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Grozījums Nr. 83
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz N1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru standartmasa 

1. Šī regula attiecas uz M2, N1 un N2
kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā, kuru 
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nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, kuru tipa 
apstiprinājums ir paplašināts atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („vieglie kravas automobiļi”), 
kuri pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav bijuši reģistrēti ārpus 
Kopienas („jauni vieglie kravas 
automobiļi”).

Or. en

Pamatojums

M2 un N2 transportlīdzekļi ir jāiekļauj šīs regulas darbības jomā, lai novērstu regulējuma 
nepilnības un neradītu stimulu mainīt transportlīdzekļu kategoriju vai tirgu, izvairoties no N1 
kategorijas.

Grozījums Nr. 84
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī regula neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kurus paredzēts 
eksportēt ārpus Savienības iekšējā tirgus.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
kravas automobiļa emisijas, kas izmērītas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 
atbilstības sertifikātā norādītas kā CO2

(f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
kravas automobiļa emisijas, kas izmērītas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 
pabeigtā vai nokomplektētā 
transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā 
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masas emisija (jauktā režīmā); norādītas kā CO2 masas emisija (jauktā 
režīmā).

Aprēķinot emisijas, tiks ņemtas vērā 
ātruma ierobežošanas ierīces un citi 
inovatīvi pasākumi CO2 emisiju 
samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
kravas automobiļa emisijas, kas izmērītas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 
atbilstības sertifikātā norādītas kā CO2
masas emisija (jauktā režīmā);

(f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 
kravas automobiļa emisijas, kas izmērītas 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 
pabeigtā vai nokomplektētā 
transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā 
norādītas kā CO2 masas emisija (jauktā 
režīmā); 

Or. de

Pamatojums

Komisija nedokumentētā veidā jau ir norādījusi, ka regulas priekšlikumā norādītā metode nav 
piemērota īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem automobiļiem. Ja transportlīdzekļus 
pilnveido vairākās komplektācijas kārtās, bāzes transportlīdzekļa ražotājam nav iespēju 
ietekmēt šāda pabeigta transportlīdzekļa CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 88
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Definīcija pievienota saskaņošanai ar II pielikuma B daļas 5. un 6. punktu.

Grozījums Nr. 90
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Definīcija pievienota saskaņošanai ar II pielikuma B daļas 5. punktu.

Grozījums Nr. 91
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Pabeigti transportlīdzekļi ir ietverti likumdošanas priekšlikumā, un tādēļ tie jādefinē.
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Grozījums Nr. 94
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Pabeigti transportlīdzekļi ir ietverti likumdošanas priekšlikumā, un tādēļ tie jādefinē.

Grozījums Nr. 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 
jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 
2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikums attiecas uz pabeigtiem transportlīdzekļiem.
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Grozījums Nr. 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

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

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

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

– 65% 2015. gadā,
- 75 % 2014. gadā, – 75% 2016. gadā,

- 80 % 2015. gadā, – 80 % 2017. gadā,
– 100% no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Grozījums Nr. 97
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

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

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

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

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

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

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
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vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Grozījums Nr. 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

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

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

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

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

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

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
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mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Grozījums Nr. 99
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

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

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

Lai noteiktu katra ražotāja īpatnējās CO2
emisijas, ņem vērā turpmāk norādītās 
procentuālās vērtības attiecībā uz katru 
ražotāja jaunu vieglo kravas automobili, 
kas reģistrēts attiecīgajā gadā:
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– 65% 2015. gadā,
- 75 % 2014. gadā, – 75% 2016. gadā,

- 80 % 2015. gadā, – 80 % 2017. gadā,
– 100% no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

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

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

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

– 65% 2015. gadā,
- 75 % 2014. gadā, – 75% 2016. gadā,

- 80 % 2015. gadā, – 80 % 2017. gadā,
– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

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

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

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

- 75 % 2014. gadā, – 75% 2015. gadā,

- 80 % 2015. gadā, – 80 % 2016. gadā,
– 100% no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada.

No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 
transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 
kuru nosaka katra ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
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mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Grozījums Nr. 102
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 
piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai autobūves nozarei dotu laiku ražošanas pielāgošanai jaunajām prasībām.
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Grozījums Nr. 103
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
4. pants – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai saskaņā ar 7. pantu novērtētu katra 
ražotāja darbību 2012. un 2013. gadā, 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem jāizmanto neobligāta vidējā 
CO2 emisiju mērķvērtība 175 g CO2/km.

- 75 % 2014. gadā,
- 80 % 2015. gadā,
100 % no 2016. gada.

Or. en

Pamatojums

Pakāpeniska pieeja maldina iedzīvotājus un neatbilst labas likumdošanas praksei. 

Grozījums Nr. 104
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – otrā daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75 % 2014. gadā, – 50% 2015. gadā,

Or. en

Pamatojums

Ieviešanas procesam jābūt pietiekami detalizētam, lai ar to saistītajai nozarei sniegtu skaidru 
perspektīvu.
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Grozījums Nr. 105
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – otrā daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 80 % 2015. gadā, – 60% 2016. gadā,

Or. en

Pamatojums

Ieviešanas procesam jābūt pietiekami detalizētam, lai ar to saistītajai nozarei sniegtu skaidru 
perspektīvu.

Grozījums Nr. 106
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – otrā daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 75% 2017. gadā,

Or. en

Pamatojums

Ieviešanas procesam jābūt pietiekami detalizētam, lai ar to saistītajai nozarei sniegtu skaidru 
perspektīvu.

Grozījums Nr. 107
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – otrā daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

Ieviešanas procesam jābūt pietiekami detalizētam, lai ar to saistītajai nozarei sniegtu skaidru 
perspektīvu.

Grozījums Nr. 108
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pabeigtiem 
transportlīdzekļiem ražotājam jānorāda 
tikai bāzes transportlīdzekļu īpatnējās 
CO2 emisijas un tās jāievēro saskaņā ar 
1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Komisija nedokumentētā veidā jau ir norādījusi, ka regulas priekšlikumā norādītā metode nav 
piemērota īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem automobiļiem. Ja transportlīdzekļus 
pilnveido vairākās komplektācijas kārtās, bāzes transportlīdzekļa ražotājam nav iespēju 
ietekmēt šāda pabeigta transportlīdzekļa CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 109
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā, 
1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā, 
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1 vieglo kravas automobili no 2016. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Superkredīti Superkredīti un finansiālie atvieglojumi

Or. en

Pamatojums

Regulas darbības joma jāpaplašina, lai mudinātu VKA parka atjaunošanu.

Grozījums Nr. 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 % no transportlīdzeklim atbilstošā 
mērķa saskaņā ar I pielikumu, skaita kā:

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

– 2 vieglos kravas automobiļus no 
2015. gada līdz 2025. gadam,

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
- 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

Or. en
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Pamatojums

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Grozījums Nr. 112
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 % no transportlīdzeklim atbilstošā 
mērķa saskaņā ar I pielikumu, skaita kā:

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

– 2 vieglos kravas automobiļus no 
2015. gada līdz 2025. gadam,

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
- 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 

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

kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 % no transportlīdzeklim atbilstošā 
mērķa saskaņā ar I pielikumu, skaita kā:

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

– 2 vieglos kravas automobiļus no 
2015. gada līdz 2025. gadam,

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
- 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

Or. en

Pamatojums

Uz relatīvu sistēmu balstīti superkredīti nodrošina augstākus stimulus jaunu CO2 emisiju 
samazināšanas tehnoloģiju plašākai izmantošanai. Ražotāji iegulda daudz naudas jaunu 
tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, nezinot, vai tās dos vēlamo rezultātu. Superkredītu 
izmantošanas periods ir jāpagarina, jo ražotāju ieguldījumi ir saistīti ar augstu risku un 
nedrošību un šīs tehnoloģijas nevarēs dot nozīmīgu ieguldījumu 2020.–2025. gada periodā.

Grozījums Nr. 114
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,

– 1 vieglo kravas automobili no 
2016. gada.

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,
– 2 vieglos kravas automobiļus
2017. gadā,

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2018. gadā,



AM\817303LV.doc 53/90 PE441.217v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 115
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var nodrošināt finansiālus 
atvieglojumus, ko piemēro sērijveida 
transportlīdzekļiem, kuri atbilst šai 
regulai un tās īstenošanas pasākumiem.
Šie atvieglojumi ir spēkā attiecībā uz 
visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kuri 
tiek pārdoti kādas dalībvalsts tirgū un 
atbilst vismaz I pielikumā minētajām 
emisijas robežvērtībām pirms I pielikumā 
noteiktajiem datumiem, un minētajos 
datumos šie atvieglojumi zaudē spēku.

Or. en

Pamatojums

Lai atjaunotu automobiļu parku, dalībvalstis var paredzēt finansiālus atvieglojumus attiecībā 
uz sērijveida transportlīdzekļiem, kas atbilst regulas prasībām un tās īstenošanas 
pasākumiem. Šie atvieglojumi ir spēkā attiecībā uz visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kuri 
tiek pārdoti kādas dalībvalsts tirgū un atbilst vismaz I pielikumā minētajām emisijas 
robežvērtībām pirms I pielikumā noteiktajiem datumiem, un minētajos datumos šie 
atvieglojumi zaudē spēku.

Grozījums Nr. 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kura īpatnējās emisijas vairāk nekā par 
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15% pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi, 
ko nosaka saskaņā ar I pielikumu, skaita 
kā:
- 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā, 
- 2 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā, 
– 2,5 vieglos kravas automobiļus no 
2016. gada,

Or. en

Pamatojums

Ja ar tiesību aktu nosaka atvieglojumus VKA ar ļoti zemu emisiju līmeni, jānosaka arī 
pasākumi ar pretēju ietekmi VKA ar ļoti augstu emisiju līmeni. Pētījumi Apvienotajā 
Karalistē rāda — ja visi pircēji iegādātos visefektīvākos transportlīdzekļus, emisiju līmenis 
samazinātos par 17 %.

Grozījums Nr. 117
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis var piešķirt finansiālus 
atvieglojumus lietošanā nodoto 
transportlīdzekļu modernizēšanai un to 
transportlīdzekļu izņemšanai no 
apgrozības, kuri neatbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Attiecībā uz katru transportlīdzekļa 
tipu finansiālie atvieglojumi, kas minēti 1. 
un 2. punktā, nepārsniedz tādu tehnisko 
iekārtu papildu izmaksas, kuras tiek 
ieviestas, lai nodrošinātu atbilstību 
I pielikumā noteiktajām maksimāli 
pieļaujamajām emisijām, tostarp izmaksas 
to uzstādīšanai transportlīdzeklī.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Komisiju laicīgi informē par plāniem 
izveidot vai mainīt finansiālos 
atvieglojumus, kas minēti 1. un 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces
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Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo 
pieļaujamo braukšanas ātrumu 110 km/h. 
Šo pasākumu nedrīkst uzskatīt par 
ekoinovāciju.

Or. en

Pamatojums

Ātruma ierobežošanas ierīces ir izmaksu ziņā ļoti efektīvs līdzeklis, kā samazināt vieglo 
kravas automobiļu degvielas patēriņu. Tādēļ daži uzņēmumi, piemēram, „British Gas”, 
„TNT” un „Royal Mail”, tās jau izmanto. Izmantojot ātruma ierobežošanas ierīces ar 
maksimālo pieļaujamo braukšanas ātrumu 110 km/h vai 70mp, ražotāji varēs sasniegt šajā 
regulā noteiktos emisiju samazināšanas mērķus par daudz zemāku cenu un tiks ietaupīta 
MVU nauda.

Grozījums Nr. 121
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm. Maksimālo 
pieļaujamo braukšanas ātrumu, ko 
pieļauj šādas ierīces, nosaka dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
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in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Grozījums Nr. 122
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo
pieļaujamo braukšanas ātrumu 100 km/h.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo 
pieļaujamo braukšanas ātrumu 100 km/h.

Or. en
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Pamatojums

Intelektiskām ātruma ierobežošanas ierīcēm būs gan tieša, gan netieša ietekme uz degvielas 
patēriņu. Tiešā ietekme — braucot lēnāk, ir nepieciešams mazāk degvielas. Netiešā ietekme —
ierobežojot maksimālo braukšanas ātrumu, var precīzi optimizēt dzinējus konkrētam 
ātrumam, un tas var palīdzēt vēl vairāk samazināt emisijas. CO2 emisijas ievērojami pieaug 
transporta dinamikas apstākļos (stop and go) un tad, ja ātrums pārsniedz 120 km/h.  
Maksimālais CO2 samazinājums, ko var panākt ar intelektisko ātruma ierobežošanas ierīci 
saskaņā ar novērtējumu ir aptuveni 15 %.

Grozījums Nr. 124
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 
gadā visi vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 
kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo 
pieļaujamo braukšanas ātrumu 100 km/h.

Or. en

Pamatojums

EVA nesen publicēja jaunāko TERM ziņojumu, kurā uzsvērts, ka ceļu transports turpina radīt 
nopietnas vides problēmas Eiropā. Ātruma ierobežošanas ierīces jau sekmīgi tiek izmantotas, 
lai uzlabotu kravas automobiļu drošību, un tās varētu būt arī izmaksu ziņā izdevīgs pasākums, 
lai samazinātu VKA CO2 emisijas.
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Grozījums Nr. 125
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces

No 2014. gada 1. janvāra vieglo kravas 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka visi 
vieglie kravas automobiļi saskaņā ar 
2. pantu tiek aprīkoti ar ātruma 
ierobežošanas ierīci, kas paredz 
maksimālo pieļaujamo braukšanas 
ātrumu 100 km/h.  

Or. de

Pamatojums

Ātruma ierobežošanas ierīces jau ir ieviestas visu citu kategoriju kravas automobiļiem. 
Aprīkošana ar šādām ierīcēm nerada ne tehniskas problēmas, ne būtiskas papildu izmaksas. 
Ar šo grozījumu rada stimulu ražotājiem ražot mazākus un efektīvākus dzinējus, kas rada 
mazāk CO2 emisiju.  

Grozījums Nr. 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

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

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

Grozījums Nr. 127
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt 
saskaņā ar regulas īstenošanu.
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Tā kā Direktīva 2007/46/EK attieksies uz vairākos posmos ražotiem automobiļiem tikai no 
2013. gada aprīļa, līdz minētajam datumam nebūs iespējas šo automobiļu veidu efektīvi 
uzraudzīt. Vairākos posmos ražotu automobiļu uzraudzībai jāparedz izmēģinājuma periods un 
jāievieš tāds pats ieviešanas laiks kā citām transportlīdzekļu kategorijām (piemēram, M1).

Grozījums Nr. 128
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

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

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

Grozījums Nr. 130
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Or. en

Pamatojums

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

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

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

Grozījums Nr. 132
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Tā kā Direktīva 2007/46/EK attieksies uz vairākos posmos ražotiem automobiļiem tikai no 
2013. gada aprīļa, līdz minētajam datumam nebūs iespējas šo automobiļu veidu efektīvi 
uzraudzīt. Vairāks posmos ražotu automobiļu uzraudzībai jāparedz izmēģinājuma periods un 
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jāievieš tāds pats ieviešanas laiks kā citām transportlīdzekļu kategorijām (piemēram, M1).

Grozījums Nr. 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 134
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

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

Grozījums Nr. 135
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 
apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 
paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 
reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 
gadu Komisija katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 138
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecībā uz 2012. un 2013. kalendāra 
gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 
veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 
informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 

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

ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 142
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 144
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

No 2013. gada maija visu veidu pabeigtiem transportlīdzekļiem tiks piemērots visa transporta 
līdzekļa tipa apstiprinājums (2007/46/EK). Tādējādi no 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 
piemēros arī pabeigtiem transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendārais 
gads, kad saskaņā ar jauno pieejamo procedūru tiks uzraudzīta un apkopota informācija par 
pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisijām un masu.
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Grozījums Nr. 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Maksa par pārsniegtām emisijām ir 
līdzīga tai, ko saskaņā ar Eiropas 
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ETS) maksā citās nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju.

Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, 
turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, maksās tikai 
EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sodanaudu 
EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. Tostarp videi nekaitīga publiskā 
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iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 147
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Maksa par pārsniegtām emisijām ir 
līdzīga tām, ko saskaņā ar Eiropas 
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ETS) maksā citās nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju.

Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, 
turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, maksās tikai 
EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sodanaudu 
EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. Tostarp videi nekaitīga publiskā 
iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).
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Grozījums Nr. 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 149
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai autobūves nozarei dotu laiku pielāgot ražošanu jaunajām prasībām.
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Grozījums Nr. 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam:
i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
2 g CO2/km, bet ne vairāk kā 3 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:
pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;
(b) no 2019. gada:
(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.
Šajā pantā:
„pārsniegtās emisijas” ir gramos uz 
kilometru (pozitīvs skaitlis) izteikta un līdz 
trim zīmēm aiz komata noapaļota CO2
vērtība, par kuru ražotājs pārsniedzis 
īpatnējo emisiju mērķi kalendāra gadā vai 
kalendāra gada daļā, uz kuru attiecas 
4. pantā noteiktās saistības, ņemot vērā 
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CO2 emisiju samazinājumu saistībā ar 
inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 
apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam;
„jaunu vieglo kravas automobiļu skaits” 
ir ražotāja izgatavotu un minētajā periodā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
skaits atbilstīgi pakāpeniskas ieviešanas 
kritērijam, kas noteikts 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju.

Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, 
turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, maksās tikai 
EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sodanaudu 
EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. Tostarp videi nekaitīga publiskā 
iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 151
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam:
i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

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



AM\817303LV.doc 75/90 PE441.217v02-00

LV

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

kravas automobiļu skaits,
iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:
pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;
(b) no 2019. gada:
(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.
Šajā pantā:
„pārsniegtās emisijas” ir gramos uz 
kilometru (pozitīvs skaitlis) izteikta un līdz 
trim zīmēm aiz komata noapaļota CO2
vērtība, par kuru ražotājs pārsniedzis 
īpatnējo emisiju mērķi kalendāra gadā vai 
kalendāra gada daļā, uz kuru attiecas 
4. pantā noteiktās saistības, ņemot vērā 
CO2 emisiju samazinājumu saistībā ar 
inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 
apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam;
„jaunu vieglo kravas automobiļu skaits” 
ir ražotāja izgatavotu un minētajā periodā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
skaits atbilstīgi pakāpeniskas ieviešanas 
kritērijam, kas noteikts 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu tās 
konkurētspēju un dzīvotspēju.

Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, 
turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, maksās tikai 
EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sodanaudu 
EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. Tostarp videi nekaitīga publiskā 
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iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 152
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) No 2014. gada

i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:

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

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
2 g CO2/km, bet ne vairāk kā 3 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk 
nekā 1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km:
((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,
iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 
1 g CO2/km:
pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. en

Pamatojums

Maksā par pārsniegtajām emisijām jāatspoguļo ieguldījumu marginālās izmaksas katram 
pārsniegtajam gramam, lai nodrošinātu nevis sodanaudas iekasēšanu, bet gan prasību 
ievērošanu. AK veiktais pētījums rāda, ka maksas modulētā struktūra liecina par to, ka mērķis 
tiks sasniegts tikai pēc 2016. gada, iespējams, — tikai pēc 2020. gada.
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Grozījums Nr. 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) no 2014. gada līdz 2018. gadam:
i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 3 
g CO2/km:

i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

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

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

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

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
2) × EUR 95 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

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

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

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

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
1) × EUR 60 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

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

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

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

pārsniegtās emisijas × EUR 15 × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits;

Or. en

Pamatojums

Komisijas paredzēto sodu daudzveidība līdz 2019. gadam radīs daudzus neievērošanas 
gadījumus. Ar šo grozījumu cenšas nedaudz palielināt sodanaudas mainīgos lielumus, lai 
sekmētu likuma ievērošanu, vienlaikus piedāvājot noteiktu elastību ražotājiem, lai gūtu 
pieredzi darbā ar sistēmu.
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Grozījums Nr. 154
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums ar mērķi dot nozarei vairāk laika ražošanas līniju pielāgošanai.

Grozījums Nr. 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – pirms (i) punkta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) no 2014. gada līdz 2018. gadam:

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

Or. en

Pamatojums

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.
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Grozījums Nr. 156
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 3 
g CO2/km:

(i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 
3 g CO2/km:

((pārsniegtās emisijas – 3) × EUR 120 + 
EUR 45) × jauno vieglo kravas automobiļu 
skaits.

((pārsniegtās emisijas – 3) × EUR 95 + 
EUR 45) × jauno vieglo kravas automobiļu 
skaits.

Or. de

Pamatojums

VKA maksa par pārniegtu CO2 emisiju līmeni jāievieš atbilstoši līdzīgai maksai, ko maksā par 
vieglajiem automobiļiem. Lielāka sodanauda būtu pieļaujama tikai tad, ja transportlīdzekļu 
CO2 emisijas savādāk iedarbotos uz vidi.   

Grozījums Nr. 157
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 3 
g CO2/km:

i) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 3 
g CO2/km:

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 120 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

((pārsniegtās emisijas –
3) × EUR 95 + EUR 45) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits,

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir mudināt ražotājus uzlabot transportlīdzekļus un neradīt viņiem šķēršļus, 
kā arī nesodīt patērētājus.
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Grozījums Nr. 158
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakspunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nozarei dotu vairāk laika labākai ražošanas pielāgošanai jaunajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 159
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakspunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no 2019. gada: (b) no 2019. gada:
(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 
vieglo kravas automobiļu skaits.

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

Or. de

Pamatojums

VKA maksa par pārniegtu CO2 emisiju līmeni jāievieš atbilstoši līdzīgai maksai, ko nosaka 
par vieglajiem automobiļiem. Lielāka sodanauda būtu pieļaujama tikai tad, ja 
transportlīdzekļu CO2 emisijas savādāk iedarbotos uz vidi.
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Grozījums Nr. 160
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakspunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar Regulu Nr. 443/2009.

Grozījums Nr. 161
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās maksas par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīgas un nepavisam nav 
salīdzināmas ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tas ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu 
tās konkurētspēju un dzīvotspēju. Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 
2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā, maksās tikai EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas sodanaudu EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. 
Tostarp videi nekaitīga publiskā iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 € par 
tonnu (ārējās CO2 izmaksas ekspluatācijas laikā).
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Grozījums Nr. 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās maksas par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīgas un nepavisam nav 
salīdzināmas ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu 
tās konkurētspēju un dzīvotspēju.

Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, 
turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, maksās tikai 
EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sodanaudu 
EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. Tostarp videi nekaitīga publiskā 
iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 163
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātās maksas par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīgas un nepavisam nav 
salīdzināmas ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu 
tās konkurētspēju un dzīvotspēju.

Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, 
turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, maksās tikai 
EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sodanaudu 
EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. Tostarp videi nekaitīga publiskā 
iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).

Grozījums Nr. 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās maksas par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīgas un nepavisam nav 
salīdzināmas ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu 
tās konkurētspēju un dzīvotspēju.

Komisijas ierosinātā maksa par pārsniegtām emisijām 2015. gadā būs EUR 480 par tonnu, 
turpretī citas nozares, kas ir iekļautas ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, maksās tikai 
EUR 15 par tonnu un, iespējams, arī Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sodanaudu 
EUR 100 par tonnu prasību neievērošanas gadījumā. Tostarp videi nekaitīga publiskā 
iepirkuma direktīvā noteiktā cena ir EUR 30 – 40 € par tonnu (ārējās CO2 izmaksas 
ekspluatācijas laikā).
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Grozījums Nr. 165
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem un izmanto vienīgi 
projektu finansēšanai tādās jomās kā 
infrastruktūras attīstība un dzinēju 
tehnoloģijas modernizēšana, kuru mērķis 
ir novērst transporta negatīvo ietekmi uz 
vidi.

Or. en

Pamatojums

Maksas par pārsniegtajām emisijām izmanto vienīgi projektu finansēšanai tādās jomās kā 
infrastruktūras attīstība un dzinēju tehnoloģijas modernizēšana, kuru mērķis ir novērst 
transporta negatīvo ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 
pret ražotājiem, publicēšanai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 167
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 168
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 169
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kurš ir daļa no saistītu ražotāju grupas, 
kas kopā ir atbildīga par mazāk nekā 

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

30 000 Kopienā kalendāra gadā 
reģistrētiem jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem; or

Or. en

Grozījums Nr. 170
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – da apakspunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) mērķi, kas paredz 2012. gadā 
samazināt vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
par 25 %, vai, ja par vairākiem saistītiem 
uzņēmumiem ir iesniegts viens 
iesniegums, 2012. gadā par 25 % 
samazināt šo uzņēmumu vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
11. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt līdz 
7 g CO2 /km.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Testa cikls ir jāpārskata, lai tajā ņemtu vērā jaunāko ekoinovāciju un labāk atspoguļotu 
reālos braukšanas apstākļus.

Grozījums Nr. 172
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
11. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt līdz 
7 g CO2 /km.

1. Saņemot iesniegumu no piegādātāja vai 
ražotāja, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju 
kopējais ieguldījums ražotāja īpatnējo 
emisiju mērķa samazināšanā var būt līdz 
10 g CO2 /km.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar Regulu Nr. 443/2009.

Grozījums Nr. 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 174
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punktā par vieglo pasažieru automobiļu CO2
emisijām ir minēts, ka Komisija līdz 2010. gadam pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
šādu inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Pašreiz apspriežamie apstiprināšanas 
procedūras noteikumi vieglajiem automobiļiem jāpiemēro arī vieglajiem kravas 
automobiļiem. Nedrīkst nodalīt ekoinovācijas vieglajiem automobiļiem un VKA, tāpat 
nedrīkst būt atšķirības apstiprināšanas procedūrā. Jāizvairās no dubulta darba.
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Grozījums Nr. 175
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 176
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Reklāma

Ja šajā tiesību aktā noteikto 
transportlīdzekļu reklāmā norādītas 
tehniskās specifikācijas un informācija 
saistībā ar enerģiju vai cenu, gala 
lietotājiem nodrošina arī ar nepieciešamo 
informāciju par transportlīdzekļa 
energopatēriņu.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai patērētāji, jo īpaši MVU, saņemtu informāciju par to VKA energopatēriņu, 
kurus viņi plāno iegādāties. Šī formulējuma pamatā ir teksts, par kuru vienojās, pārskatot 
enerģijas marķējuma direktīvu, un tam ir pievienotas tehniskās specifikācijas, ko bieži 
izmanto VKA reklāmā.


