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Grozījums Nr. 7
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 11. maija Regulā (ES) 
Nr. 510/2011 par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem saistībā ar Savienības 
integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu 
CO2 emisiju samazināšanai, konkrēti, tās 
13. panta 1. punktā, Komisijai prasīts 
pārskatīt kārtību, kādā līdz 2020. gadam 
jāsasniedz 147 g/km mērķis, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, arī 
I pielikumā iekļautās formulas un 11. pantā 
paredzētās atkāpes. Ir izvirzīta prasība, lai 
priekšlikums par regulas grozīšanu pēc 
iespējas mazāk ietekmētu konkurenci, 
atbilstu sociālās vienlīdzības principiem un 
būtu ilgtspējīgs.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 11. maija Regulā (ES) 
Nr. 510/2011 par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem saistībā ar Savienības 
integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu 
CO2 emisiju samazināšanai, konkrēti, tās 
13. panta 1. punktā, Komisijai prasīts 
pārskatīt kārtību, kādā līdz 2020. gadam 
jāsasniedz 147 g/km mērķis, kura 
īstenojamība vēl jāapstiprina, arī 
I pielikumā iekļautās formulas un 11. pantā 
paredzētās atkāpes. To vajadzētu 
papildināt ar izmaiņām lietderības 
parametrā, paredzot ievērojamu kravas 
automobiļu masas samazinājumu. Ir 
izvirzīta prasība, lai priekšlikums par 
regulas grozīšanu pēc iespējas mazāk 
ietekmētu konkurenci, atbilstu sociālās 
vienlīdzības principiem un būtu ilgtspējīgs.

Or. pl

Pamatojums

Lietderības parametrs (masa) ir viens no galvenajiem faktoriem centienos izpildīt emisiju 
mērķus, un pēc tam, kad būs ieviests CO2 emisiju mērķis, šī parametra vērtību varēs 
aprēķināt, izmantojot 2011. gada 11. maija regulas I pielikumā iekļauto formulu.

Grozījums Nr. 8
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Vieglie kravas automobiļi ir viena no 
visstraujāk augošajām transportlīdzekļu 
kategorijām, kas rada siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, laika posmā no 1995. līdz 
2010. gadam to radīto emisiju daudzums 
palielinājās par 26 % un šobrīd sastāda 
8 % no visām autotransporta radītajām 
emisijām. Sagaidāms, ka pieaugums 
turpināsies, ko daļēji var izskaidrot ar to, 
ka vieglo kravas automobiļu vadīšanas 
regulējums ir mazāk stings nekā smago 
kravas automobiļu vadīšanas regulējums. 
Lai izvairītos no vieglo kravas automobiļu 
radīto emisiju daudzuma tālāka 
pieauguma un nodrošinātu, ka progress 
turpinās arī pēc 2020. gada, ir jānosaka 
vērienīgs mērķis 2050. gadam. Mērķis 
panākt 85g CO2/km līmeni nodrošinātu, 
ka tiek veikti ieguldījumi tādu vieglo 
kravas transportlīdzekļu izveidē, kuriem ir 
zemas oglekļa emisijas un efektīvs 
degvielas patēriņš. Tas ir jo īpaši svarīgi 
Eiropas pilsētām, kur videi nekaitīgāku 
vieglo kravas automobiļu izmantošana, 
kas, iespējams, izmanto alternatīvas 
dzinēju sistēmas, uzlabos dzīves kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Nesen publicētais uzņēmuma AEA-Ricardo veiktais pētījums liecina, ka tehnoloģiski ir 
iespējams un izmaksu ziņā būs lietderīgi sasniegt mērķi — līdz 2025. gadam panākt, ka 
emisiju daudzums no vieglajām automašīnām nepārsniedz 60g CO2/km. Līdzvērtīgi stingrs 
mērķis vieglajiem kravas automobiļiem būtu 85g CO2/km. Tas stimulētu ieguldījumus 
ultrazemu oglekļa emisiju vieglajos kravas automobiļos, kas darbojas ar elektrību vai izmanto 
hibrīdtehnoloģijas, tādējādi Eiropas uzņēmumi tiktu pasargāti no aizvien pieaugošajām 
degvielas cenām, turklāt tas veicinātu gaisa piesārņojuma un trokšņa piesārņojuma 
samazināšanu, īpaši pilsētās, kur bieži izmanto vieglos kravas automobiļus.

Grozījums Nr. 9
Krišjānis Kariņš
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Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. lv

Grozījums Nr. 10
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 147 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām.

(2) Ir lietderīgi precizēt, ka nolūkā verificēt 
atbilstību 147 g CO2/km mērķim CO2
emisijas būtu jāturpina mērīt saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai un tās īstenošanas 
pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām. Tomēr Komisijas veiktie 
pētījumi ir parādījuši, ka testa procedūras, 
ko izmanto, lai izmērītu CO2 emisijas 
saskaņā ar minēto regulu, nav liegušas 
ražotājiem palielināt elastības 
izmantošanu, tādēļ iespējamie CO2
emisiju samazinājumi nav attiecināmi uz 
tehnoloģiskiem uzlabojumiem un tos 
nevar sasniegti reālos apstākļos uz ceļa. 
Tādēļ Regulu (EK) 715/2007 būtu 
steidzami jāpārskata, lai nodrošinātu, ka 
testa procedūras precīzi atspoguļo 
transportlīdzekļu reālās CO2 emisijas.



PE504.232v01-00 6/35 AM\925661LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 11
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ir īpaši svarīgi, lai ekspluatācijas 
testēšanā degvielas patēriņš un CO2
emisijas atbilstu rādītājiem normālos 
lietošanas apstākļos. Tam ir nepieciešams, 
lai, piemēram, ekspluatācijas testēšanai 
transportlīdzekļu daļas netiek saliktas tā, 
lai tiktu samazināta pretestība, vai 
lietojums testēšanas laikā atbilstu 
faktiskajiem lietošanas apstākļiem. Tādā 
veidā patērētāji varēs būt pārliecināti, ka 
tipiska transportlīdzekļa darbība pēc 
iegādes, kad to sāks lietot, atbildīs 
reklamētajiem degvielas patēriņa un CO2
emisiju rādītājiem. Iepriekš minēto 
iemeslu dēļ un neskarot pienākumu 
nodrošināt ekspluatācijas atbilstību, 
Komisijai vajadzētu pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus, lai nepieļautu 
elastības režīma izmantošanu 
ekspluatācijas testēšanas fāzē ar mērķi 
panākt, ka degvielas patēriņa un CO2
emisiju rādītāji ir zemāki par tiem, kādi 
tie būtu normālos lietošanas apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Lai sekmētu ekspluatācijas atbilstības vienādu pielietojumu un nodrošinātu, ka nepieciešamie 
pielāgojumi atbilst normāliem lietošanas apstākļiem, Komisijai vajadzētu pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus. Šiem noteikumiem nevajadzētu skart pienākumu nodrošināt 
ekspluatācijas atbilstību, lai tādējādi nerastos nevajadzīga kavēšanās ar ekspluatācijas 
atbilstības nodrošināšanu.
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Grozījums Nr. 12
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tādējādi ir 
apstiprinājies, ka līdz 2020. gadam ir 
īstenojams 147 g CO2/km mērķis.

(3) Kā liecina ietekmes novērtējuma 
vajadzībām veiktā tehniskā analīze, 
tehnoloģijas 147 g CO2/km mērķa 
sasniegšanai ir pieejamas, un vajadzīgos 
samazinājumus var panākt ar mazākām 
izmaksām, nekā aplēsts iepriekšējā analīzē, 
kura veikta pirms Regulas (ES) 
Nr. 510/2011 pieņemšanas. Turklāt 
starpība starp pašreizējām vidējām 
īpatnējām CO2 emisijām no jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem un emisiju 
mērķi ir samazinājusies. Tehniskā analīze 
liecina, ka ir tehnoloģiski iespējams un 
izmaksu ziņā lietderīgi izpildīt stingrāku 
mērķi. Tādējādi par mērķi 2020. gadam
nosaka 110 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Laikā, kad tika pieņemta regula, lēstās izmaksas 147g CO2/km mērķa sasniegšanai bija starp 
EUR 2000 un EUR 8800. Tomēr 2012. gadā veiktajā pētījumā, uz kuru balstās Komisijas 
iesniegtais regulas pārskatīšanas priekšlikuma ietekmes novērtējums, ir norādīts, ka papildu 
izmaksas, kas saistītas ar 147g CO2/km mērķa sasniegšanu, ir tikai aptuveni EUR 450. TNO 
2012. gadā veiktajā pētījumā ir norādīts, ka noteiktais mērķis vieglajiem kravas automobiļiem 
110g CO2/km (kas ir līdzvērtīgs vieglo pasažieru automobiļu mērķim 80g CO2/km) ir tehniski 
izpildāms un ka ieguldītie papildu izdevumi atmaksāsies mazāk nekā 4 gadu laikā.

Grozījums Nr. 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas tautsaimniecība ir ļoti 
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atkarīga no piegādātās enerģijas un tādēļ 
ir nemitīgi pakļauta nestabilām un 
augstām enerģijas cenām, tostarp 
straujiem naftas cenu pieaugumiem. 
Ievērojami uzlabojumi resursu 
izmantošanas efektivitātē, īpaši 
energoefektivitātē, var palīdzēt mazināt šo 
nelabvēlīgo ietekmi. Jāatzīst, ka 
ražotājiem ir vajadzīgs ilgs laiks 
pētniecībai un izstrādei, lai padarītu savus 
ražošanas ciklus inovatīvus un pielāgotu 
tos, kā arī lai garantētu investoriem 
nepieciešamo noteiktību, tādēļ ir svarīgi 
noteikt mērķi 2025. gadam. Nosakot šo 
mērķi tagad, nozīmētu turpināt ievērot to 
pašu laika atstarpi, kādu izveidoja 
2009. gadā, kad noteica mērķus 
2020. gadam. Nosakot, ka mērķis 
2025. gadam ir 100 g/km, tiktu 
nodrošināts, ka arī pēc 2020. gada 
turpinās uzlabot vieglo kravas automobiļu 
degvielas patēriņa efektivitāti, tiks 
garantēta tādu automobiļu izstrāde, 
kuriem ir īpaši zemas oglekļa emisijas, 
tiks panākts, ka tautsaimniecība ir mazāk 
pakļauta straujiem naftas cenu 
pieuagumiem un kas nodrošināts, ka ES 
saglabā savas līderpozīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst

(6) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par 
laikposmu pēc 2020. gada. Tas būtu
jādara, nosakot mērķi 2025. gadam. Šim 
mērķim būtu jābalstās uz vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kam jāatbilst
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Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par 
mērķiem laikposmam pēc 2020. gada.

Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, jāveicina rentablas automobiļu radīto 
CO2 emisiju samazināšanas tehnoloģijas
izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas 
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā un tā kā 
pašreizējais testa cikls pienācīgi 
neatspoguļo faktiskās vieglo automobiļu 
un vieglo kravas automobiļu emisijas uz 
ceļiem, ir būtiski svarīgi bez kavēšanās 
izstrādāt uzlabotu testa ciklu. Kad tiks 
grozītas pašreizējās testa procedūras, kas 
ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 443/2009 
I pielikumā, ar kurām nosaka emisiju 
robežvērtības 2020. gadam, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu, 
I pielikumā noteiktās robežvērtības būtu 
jākoriģē, lai nodrošinātu salīdzināmu 
stingrību attiecībā uz ražotājiem un 
transportlīdzekļu klasēm

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
saistītas ar enerģijas piegādi un 
transportlīdzekļu ražošanu un 
iznīcināšanu, veido ievērojamu daļu no 
pašreizējās autotransporta oglekļa pēdas, 
kas nākotnē, visticamāk, kļūs daudz 
svarīgāka. Tādēļ ir vajadzīga politiska 
rīcība, kas orientētu ražotājus izvēlēties 
optimālus risinājumus, jo īpaši ņemot 
vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
saistītas ar tādas enerģijas ražošanu, ko 
piegādā transportlīdzekļiem, vienlaikus 
nodrošinot, ka šīs emisijas nemazina 
labumu, ko sniedz uzlabots 
transportlīdzekļa enerģijas patēriņš, ko 
paredz panākt ar šo regulu. Šajā sakarā 
turpmākajās šīs regulas pārskatīšanas 
reizēs pēc 2020. gada Komisijai vajadzētu 
apsvērt tādas regulatīvas pieejas 
izmantošanu, kurā tiek ņemtas vērā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras 
saistītas ar enerģijas piegādi 
transportlīdzekļiem un ar 
transportlīdzekļu dzīves ciklu.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Autotransporta līdzekļu ātrums 
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būtiski ietekmē to degvielas patēriņu un 
CO2 emisijas. Turklāt, ja vieglajiem 
kravas automobiļiem netiek noteikts 
ātruma ierobežojums, var veidoties 
konkurence par maksimālo ātrumu, un tā 
rezultātā var pārmērīgi pieaugt 
elektropārvades sistēmu izmēri, kā arī 
lēnāka darbība var tik uzskatīta kā mazāk 
efektīvu. Tāpēc ir lietderīgi paplašināt 
darbības jomu Padomes 1992. gada 
10. februāra 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

Vieglie kravas automobiļi ir vienīgie kravas automobiļi, kuriem nav noteikti ātruma 
ierobežojumi.  Ātruma ierobežojumi samazinātu emisijas, uzlabotu ceļu satiksmes drošību un 
novērstu negodīgu konkurenci, ko šie transportlīdzekļi rada nelieliem smagajiem kravas 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 18
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir lietderīgi izvērtēt nepieciešamību 
virzīties prom no CO2 izmešu mērķiem, 
aizstājot tos ar degvielas patēriņa 
efektivitātes mērķiem, jo CO2 izmešu 
mērķi neņem vērā kaitīgos izmešus, kas 
rodas modernajos iekšdedzes dzinējos.
Tāpēc Komisija tiek aicināta nākt klajā ar 
ziņojumu par šo jautājumu.

Or. lv



PE504.232v01-00 12/35 AM\925661LV.doc

LV

Grozījums Nr. 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) 13. apsvērums
pašās beigās pēc vārdiem „tirdzniecības 
posmos” iekļauj šādu frāzi:
„dodot līdzsvarotu stimulu tādu vieglo 
kravas automobiļu izmantošanai, kuri 
rada zemas emisijas”.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Regulas priekšlikums
11 .b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) 31. apsvērums
Sākotnējā Komisijas priekšlikuma 
Regulai (ES) Nr. 510/2011 31. apsvērumā 
frāzi:
„Tāpēc ir lietderīgi izpētīt … uz kuriem 
attiecas šī regula”
būtu jāaizstāj ar šādu teikumu:
„Ceļu satiksmes, īpaši vieglo kravas 
automobiļu satiksmes, pieaugums un tā 
rezultātā pieaugošās briesmas un 
traucējumi visās dalībvalstīs rada 
nopietnas problēmas saistībā ar ceļu 
drošību, vidi un klimata pārmaiņām. 
Tādēļ ar šo regulu nosaka, ka, sākot ar 
2015. gada 1. janvāri, visus jaunražotos 
N1 tipa automobiļus aprīko ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm.”
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.”;

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām, nosaka mērķi 128 g
CO22/km, kurš piemērojams no 
2020. gada.”;

Or. en

Pamatojums

Lai visu veidu transportlīdzekļiem būtu vienlīdz vērienīgs mērķis, Komisijas ierosinātā 147 g 
CO2/km vietā par mērķi vajadzētu izvirzīt 128 g CO2/km. Komisijas ierosinātais mērķis 
2020. gadam nozīmē, ka vieglajiem pasažieru automobiļiem mērķa pieaugums salīdzinājumā 
ar mērķi 2015. gadam būtu 27 %, bet vieglajiem kravas automobiļiem — tikai 16 %.

Grozījums Nr. 22
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 

2. Ar šo regulu attiecībā uz Savienībā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem, kā arī inovatīvām 
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tehnoloģijām, nosaka mērķi 147 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.”;

tehnoloģijām, nosaka mērķi 110 g CO2/km, 
kurš piemērojams no 2020. gada.”;

Or. en

Pamatojums

Vieglie kravas automobiļi ir viena no visstraujāk augošajām transportlīdzekļu kategorijām, 
kas rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, laika posmā no 1995. līdz 2010. gadam to radīto 
emisiju daudzums palielinājās par 26 %. Lai mazinātu vieglo kravas automobiļu radīto CO2 
emisiju tālāku palielināšanos, ir nepieciešami stingri CO2  emisiju mērķi. Komisijas iesniegtā 
analīze liecina, ka mērķis 147g CO2 būtu nepietiekams. Mērķis 110g CO2/km būtu līdzvērtīgs 
vieglajām pasažieru automašīnām izvirzītajam mērķim 80g CO2/km. Tehniskā analīze liecina, 
ka šādu mērķi ir tehnoloģiski iespējams izpildīt un ka tas būs izmaksu ziņā lietderīgi kā 
lietotājiem, tā sabiedrībai kopumā. 

Grozījums Nr. 23
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
„2.a Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, nosaka 
mērķi 85 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada.”

Or. en

Pamatojums

Nesen publicētais uzņēmuma AEA-Ricardo veiktais pētījums liecina, ka tehnoloģiski ir 
iespējams un izmaksu ziņā būs lietderīgi sasniegt mērķi — līdz 2025. gadam panākt, ka 
emisiju daudzums no vieglajām automašīnām nepārsniedz 60g CO2/km. Līdzvērtīgi stingrs 
mērķis vieglajiem kravas automobiļiem būtu 85g CO2/km. Tas stimulētu ieguldījumus zemu 
oglekļa emisiju vieglajos kravas automobiļos, kas darbojas ar elektrību vai izmanto 
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hibrīdtehnoloģijas, tādējādi Eiropas uzņēmumi tiktu pasargāti no aizvien pieaugošajām 
degvielas cenām, turklāt tas veicinātu gaisa piesārņojuma un trokšņa piesārņojuma 
samazināšanu, īpaši pilsētās, kur bieži izmanto vieglos kravas automobiļus.

Grozījums Nr. 24
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
"2a. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, nosaka 
mērķi 100 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada.”

Or. en

Pamatojums

2010. gada novembrī Komisija darīja zināmu, ka tā plāno analizēt, vai ir iespējams sasniegt 
2025. gadam izvirzīto vieglo pasažieru automobiļu mērķi 70 g CO2/km, jo Eiropas 
Parlaments bija aicinājis Komisiju to darīt. Līdzvērtīgi stingrs mērķis vieglajiem kravas 
automobiļiem būtu 100g CO2/km. Kavējoties ar 2025. gada mērķa pieņemšanu, rastos risks, 
ka reaģēšanas laiks vieglo kravas automobiļu ražotājiem būtu nepietiekams, nepieciešamie 
uzlabojumi tiktu ieviesti ar kavēšanos, tie izmaksātu dārgāk ilgtermiņā vai vispār netiktu 
veikti.

Grozījums Nr. 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
"2a. Ar šo regulu attiecībā uz jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējām 
emisijām, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, nosaka 
mērķi 100 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada.”

Or. en

Grozījums Nr. 26
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
"2a. No 2025. gada šī regula nosaka 
mērķi robežās no 100 g CO2/km līdz 115 g 
CO2/km vidējām emisijām jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem, kā 
norādīts 13. panta 1. punktā.”

Or. en

Grozījums Nr. 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)Regula (ES) Nr. 510/2011
1. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
2.b CO2 emisiju mērīšanai testa 
procedūras, kas noteiktas Regulā (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
pasākumos, no 2016. gada aizstās ar 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru 
(WLTP).”

Or. en

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta 
b) un c) apakšpunkts, 9. pants un 10. panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkts neattiecas 
uz ražotāju, kurš kopā ar visiem 
saistītajiem uzņēmumiem ir atbildīgs par 
mazāk nekā 10 000 jauniem vieglajiem 
kravas automobiļiem, kas ES reģistrēti 
iepriekšējā kalendāra gadā.”;

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)Regula (ES) Nr. 510/2011
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 3. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu papildina ar šādu tekstu:
„lai piemērotu šo punktu, no 2016. gada 
1. janvāra piemēro vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzēto pasaules 
mēroga testa procedūru (WLTP).”

Or. en

Grozījums Nr. 30
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 5. pantu svītro.

Or. en

Pamatojums

Superkredīti vājina ražotājiem izvirzīto mērķu sasniegšanas izredzes, jo nodrošina ar 
emisijām saistītas atlaides tādu transportlīdzekļu pārdošanai, kuru emisijas nepārsniedz 50 
g/km CO2. Tas, ka šajā regulā elektriskos transportlīdzekļus uzskata par tādiem, kuri vispār 
nerada emisijas, jau ir ievērojams stimuls, jo labi funkcionējošiem elektriskajiem 
transportlīdzekļiem emisiju līmenis ir stipri augstāks par 0g CO2/km. Superkredīti vēl vairāk 
izkropļotu vidējos noteiktos CO2 mērķus, radot vides apdraudējumu.

Grozījums Nr. 31
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā:
– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,
– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2017. gadā,
– 1 vieglo kravas automobili no 
2018. gada.
To vieglo kravas automobiļu, kuru 
īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 50 g 
CO2/km, maksimālais skaits, kas jāņem 
vērā, piemērojot 1. punktā minēto 
aprēķinu, superkredītu shēmas darbības 
laikā nedrīkst pārsniegt 1 % uz vienu 
ražotāju.

Or. de

Grozījums Nr. 32
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)Regula (ES) Nr. 510/2011
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
„Stimuli zemu emisiju vieglajiem kravas 
automobiļiem
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 
emisijas ražotājam:
īpatnējo emisiju mērķi ražotājam, kurš 
pārdod mazāk par 4 % jaunu, zemu 
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emisiju vieglo kravas automobiļu, kuru 
emisijas nepārsniedz 50 g CO2/km, 
samazina šādi:
– 4 g ražotājiem, kas pārdod mazāk par 
1 % zemu emisiju vieglo kravas 
automobiļu;
– 3 g ražotājiem, kas pārdod mazāk par 
2 % zemu emisiju vieglo kravas 
automobiļu;
– 2 g ražotājiem, kas pārdod mazāk par 
3 % zemu emisiju vieglo kravas 
automobiļu;
- 1 g ražotājiem, kas pārdod mazāk par 
4 % zemu emisiju vieglo kravas 
automobiļu;
īpatnējo emisiju mērķi ražotājam, kurš 
pārdod vairāk par 4 % jaunu, zemu 
emisiju vieglo kravas automobiļu, kuru 
emisijas nepārsniedz 50 g CO2/km, 
palielina šādi:
– 2 g ražotājiem, kas pārdod vairāk par 
4 % zemu emisiju vieglo kravas 
automobiļu;
– 3 g ražotājiem, kas pārdod vairāk par 
5 % zemu emisiju vieglo kravas 
automobiļu;
2. Līdz katra gada 28. februārim 
dalībvalstis publisko kopējo 
transportlīdzekļu skaitu uz ražotāju, kuru 
īpatnējās CO2 emisijas ir 50 g CO2/km, 
par iepriekšējo gadu, sākot ar gadu, kad 
stājās spēkā šī regula.
3. Līdz katra gada 28. februārim attiecībā 
uz gadu, kas sākās tad, kad stājās spēkā šī 
regula, Komisija publicē ziņojumu par to, 
kā zemu emisiju vieglie kravas automobiļi 
ir izpildījuši ražotājiem noteiktos īpatnējos 
emisiju mērķus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Iekļauj šādu pantu:    

„5.a pants

2015. gadā ievieš ātruma ierobežošanas 
ierīces, lai N1 kategorijas 
transportlīdzekļu maksimālais ātrums 
nevarētu pārsniegt 120 km/h.”

Or. de

Grozījums Nr. 34
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Iekļauj šādu pantu:
„5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces
„No 2015. gada jaunos vieglos kravas 
automobiļus aprīko ar ātruma 
ierobežošanas ierīcēm, lai to maksimālais 
ātrums nevarētu pārsniegt 110 km/h.”

Or. en

Pamatojums

Vieglie kravas automobiļi ir vienīgie kravas automobiļi, kuriem nav noteikti ātruma 
ierobežojumi. Ātruma ierobežojumi samazinātu emisijas, uzlabotu ceļu satiksmes drošību un 
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novērstu negodīgu konkurenci, ko šie transportlīdzekļi rada nelieliem smagajiem kravas 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)Regula (ES) Nr. 510/2011
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Iekļauj šādu pantu:
„5.a pants
Ātruma ierobežošanas ierīces
Līdz 2015. gadā ievieš ātruma 
ierobežošanas ierīces, lai jaunu N1 
kategorijas transportlīdzekļu maksimālais 
ātrums nevarētu pārsniegt 100 km/h.”

Or. en

Grozījums Nr. 36
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:
Lai noteiktu, kā ražotājs ievēro savu 
4. pantā minēto īpatnējo emisiju mērķi, 
īpatnējos CO2 emisiju mērķus katram 
vieglajam kravas automobilim, kas 
projektēts tā, lai varētu izmantot 
alternatīvus degvielas veidus atbilstīgi 
Eiropas standartiem, līdz 2015. gada 
31. decembrim samazina par 5 %, tādējādi 
atzīstot, ka iespējas izmantot inovatīvas 
degvielas tehnoloģijas un panākt zemākas 
emisijas, ir lielākas, ja izmanto 
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biodegvielu. Šo samazinājumu piemēro 
tikai tad, ja vismaz 30 % no degvielas 
uzpildes stacijām dalībvalstī, kurā 
reģistrēts vieglais kravas automobilis, 
nodrošina iespēju iegādāties šā veida 
alternatīvo degvielu, tādējādi ievērojot 
Savienības tiesību aktos iekļautos 
biodegvielas ilgtspējas kritērijus.

Or. pl

Pamatojums

Iespējai par 5 % samazināt īpatnējo CO2 emisiju mērķi, ir jāattiecas ne tikai uz bioetanolu, 
bet uz visiem biodegvielas veidiem.

Grozījums Nr. 37
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu 
atbilstība
1. Ekspluatācijas atbilstības pasākumiem 
ir jābūt tādiem, lai ar tiem nodrošinātu, 
ka vieglo pasažieru automobiļu degvielas 
ekonomijas un CO2 emisiju rādītāji tipa 
apstiprinājuma testā ir tādi paši, kādi šim 
automobilim būtu normālos lietošanas 
apstākļos.
2. Līdz 2014. gadam CO2 emisiju 
ekspluatācijas atbilstību nosaka trešo 
pušu testēšanā, ko veic neatkarīga un 
sertificēta iestāde testa cikla laikā.
3. Ja izmērītais CO2 līmenis pārsniedz 
ražotāja paziņoto CO2 līmeni par vairāk 
nekā 4 %, piemēro Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 10. panta 5. punktu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Regulas 12. pantam pievieno šādu 
punktu: 
„4.a Komisija līdz 31.12.2013. iesniedz 
pārskatītus īstenošanas noteikumus 
ekoinovācijas apstiprināšanai, lai 
atvieglotu pieteikumu procedūru 
inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai, un 
pēc tam izveido rokasgrāmatu, kurā 
iekļautas pareizās pieteikumu 
procedūras.”

Or. de

Pamatojums

Regulā (ES) Nr. 510/2011 teikts — lai sasniegtu Kopienas mērķi, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko panāk, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas. Tomēr līdz šim ir iesniegts tikai 
viens šāda veida iesniegums. Situāciju var uzlabot, pārskatot apstiprināšanas procedūras, lai 
atvieglotu pieteikumu iesniegšanu, un izveidojot rokasgrāmatu.

Grozījums Nr. 39
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Regulas 12. panta 1. punkta pēdējo 
teikumu svītro.
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Or. pl

Pamatojums

Inovatīvām tehnoloģijām nedrīkst noteikt ierobežojumus.

Grozījums Nr. 40
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Regulas 12. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu svītro.

Or. pl

Pamatojums

Šis izņēmums ir neloģisks un nepamatots.

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punktsRegula (ES) Nr. 510/2011
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) regulas 13. pantu groza šādi: svītrots
(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, 
lai attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.”;
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(b) panta 6. punktu groza šādi:
– otro daļu svītro,
– trešo daļu aizstāj ar šādu:
“Lai atspoguļotu visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, Komisija pielāgo 
I pielikumā iekļautās formulas, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. pantā izklāstītos 
nosacījumus, vienlaikus nodrošinot to, lai 
saskaņā ar vecajām un jaunajām testa 
procedūrām ražotājiem un automobiļiem 
ar dažādu lietderību tiktu piemērotas 
samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.”;

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, 
lai attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.”;

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz priekšlikumu par CO2 emisiju 
mērķiem jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem laika posmam pēc 
2020. gada. Jauno mērķlielumu aprēķina 
tā, lai būtu iespējams izpildīt mērķus, kas 
noteikti „Ceļvedī uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu”, tostarp panāktu, ka 
līdz 2050. gadam siltumnīcefekta gāzu 
emisiju daudzums, ko rada 
autotransports, tiktu samazināts par 60 %. 
Šis priekšlikums balstās uz jauno globālo 
testa ciklu (WLDTP). Ja līdz 2014. gada 
aprīlim neizdodas panākt vienošanos par 
šo standartu, priekšlikumu balsta uz 
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pastāvošo testa ciklu (NEDC). 
Priekšlikumā par jauno CO2 robežvērtību 
iekļauj:
– jauno vieglo automobiļu CO2 emisiju 
dzīves cikla novērtējumu, kā norādīts 
Komisijas 2011. gada 20. septembra 
paziņojumā „Ceļvedis par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā”, un šī 
novērtējuma rezultātus ņem vērā, veicot 
robežvērtību novērtējumu; 
– RDE (pasaules datus reālos braukšanas 
apstākļos).

Or. de

Pamatojums

Būtu vēlams izveidot visaptverošu dzīves cikla testēšanu, kas atbilst reālajiem apstākļiem. 
Tomēr izstieptais lēmumu pieņemšanas process nedrīkstētu likt mums zaudēt pārskatu pār 
CO2 mērķiem.  Tā kā ir izveidoti jauna veida motori un arvien samazinās degvielas patēriņš, 
izplūdes emisijas sastāda mazāk par pusi no vieglo kravas automobiļu CO2 emisijām; lielākā 
daļa emisiju tagad rodas šo automobiļu ražošanas un pārstrādes posmā. Ir iegūta virkne 
rezultātu, kas liecina, ka reālie emisiju līmeņi ir ievērojami augstāki par tiem, ko iegūst testa 
cikla laikā.

Grozījums Nr. 43
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.”;

Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada, ar nolūku līdz 2025. gadam 
sasniegt mērķi robežās no 100 g CO2/km 
līdz 115 g CO2/km, ja vien nav pienācīga 
pamata zemāka mērķa noteikšanai, ņemot 
vērā zemas emisijas tehnoloģiju 
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izmantošanu un ieviešanu tirgū.

Pamatojoties uz šo pārskatu, kas ietver 
vispārēju novērtējumu par automobiļu 
rūpniecības un saistīto nozaru ietekmi, 
Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumu, lai šo regulu grozītu tādā 
veidā, kas ir izmaksu ziņā efektīvs, pēc 
iespējas neitrāls no konkurences viedokļa 
un nodrošina Savienības ilgtermiņa 
mērķu izpildi cīņā pret klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.”;

“Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.”; Šādi mērķi atbilst pieejai, ka 
2050. gadam izvirzīto Savienības 
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai ir jābūt 
izmaksu ziņā efektīvai. 

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķi un pakāpenisks to palielinājums ir svarīgi klimata un enerģētikas jomai 
laika posmā līdz 2030. gadam, kā arī 2050. gadam izvirzītā ES emisiju mērķa sasniegšanai.
Šādi mērķi ir nozīmīgi arī investīciju noteiktībai. Tādēļ jābūt skaidrai atsaucei uz to.
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Grozījums Nr. 45
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.”;

„Ne vēlāk kā līdz 2017. gadam Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada, pamatojoties uz jauno 
īstenojamo testa procedūru un testa ciklu, 
kurā ņemta vērā pasaules mēroga 
saskaņotā testa procedūra.”

Or. en

Grozījums Nr. 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Līdz 2014. gada 31. decembrim Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.”;

“Līdz 2016. gada 31. decembrim, taču ne 
agrāk kā tad, kad ir pilnībā definēts 
jaunais testa cikls un jaunās testa 
procedūras, Komisija pārskata īpatnējo 
emisiju mērķus, kārtību un citus šajā regulā 
iekļautus aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem noteiktu 
CO2 emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Pievieno šādu punktu:
„4.a Komisija novērtēs iespēju izplūdes 
emisiju pieeju, saskaņā ar kuru uzskaita 
tikai tās emisijas, kas ir saistītas ar 
degvielas ražošanu un patēriņu, aizstāt ar 
dzīvescikla pieeju, saskaņā ar kuru tiek 
uzskaitītas visas emisijas visos automobiļa 
dzīves cikla posmos — sākot ar 
izejmateriālu ražošanu un beidzot ar 
iznīcināšanu vai pārstrādi dzīves cikla 
beigās.”

Or. en

Grozījums Nr. 48
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – -1. ievilkums (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–  iekļauj šādu apakšpunktu:
„Lai nodrošinātu, ka faktiskās emisijas ir 
pienācīgi atspoguļotas un ka izmērītās 
CO2 vērtības ir precīzi salīdzināmas, 
Komisija saskaņā ar Regulas (EK) 
715/2007 14. panta 3. punktu nodrošina, 
ka tie testēšanas procedūras elementi, 
kam ir ievērojama ietekme uz izmērītajām 
CO2 emisijām, ir precīzi definēti, un ka 
testos nav iespējama nekāda elastība.”
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Or. en

Grozījums Nr. 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Lai atspoguļotu visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, Komisija pielāgo 
I pielikumā iekļautās formulas, pieņemot
deleģētos aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. pantā izklāstītos 
nosacījumus, vienlaikus nodrošinot to, lai 
saskaņā ar vecajām un jaunajām testa 
procedūrām ražotājiem un automobiļiem ar 
dažādu lietderību tiktu piemērotas 
samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.”;

“Lai atspoguļotu visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, Komisija pielāgo 
I pielikumā iekļautās formulas, pieņemot
īstenošanas aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. pantā izklāstītos 
nosacījumus, vienlaikus nodrošinot to, lai 
saskaņā ar vecajām un jaunajām testa 
procedūrām ražotājiem un automobiļiem ar 
dažādu lietderību tiktu piemērotas 
samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.”;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm ir iespēja veikt 
tikai ex-post kontroli. Tā kā dalībvalstis ir atbildīgas par Savienības tiesību aktu īstenošanu 
un Komisijai ir izpildvaras loma, ir nepieciešami vienoti īstenošanas noteikumi. Raugoties no 
ražotāju skatpunkta, dalībvalstīm ir jābūt iespējai uzraudzīt Komisiju. Tādēļ ir jāpiemēro 
attiecīgā komiteju procedūra.

Grozījums Nr. 50
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
13. pants – 6. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–  iekļauj šādu apakšpunktu:
„Lai pārbaudītu, vai CO2 emisijas 
sērijveidā ražotiem transportlīdzekļiem 
atbilst attiecīgajam tipam apstiprinātajām 
vērtībām, tiek nodrošināts, ka 
aerodinamikas un rites pretestības vērtība 
ir iegūta no transportlīdzekļa, kura 
ražošanas atbilstība tiek pārbaudīta.”

Or. en

Grozījums Nr. 51
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

‘(c) no 2020. gada: "(c) no 2020. gada:

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 110 + a 
× (M – M0),

kur kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos
(kg),

M = transportlīdzekļa masa kilogramos
(kg),

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

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

a = 0,096." a = 0,096."

Or. en

Pamatojums

Vieglie kravas automobiļi ir viena no visstraujāk augošajām transportlīdzekļu kategorijām, 
kas rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, laika posmā no 1995. līdz 2010. gadam to radīto 
emisiju daudzums palielinājās par 26 %. Lai mazinātu vieglo kravas automobiļu radīto CO2 
emisiju tālāku palielināšanos, ir nepieciešami stingri CO2  emisiju mērķi. Komisijas iesniegtā 
analīze liecina, ka mērķis 147g CO2 būtu nepietiekams. Mērķis 110g CO2/km būtu līdzvērtīgs 
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vieglajām pasažieru automašīnām izvirzītajam mērķim 80g CO2/km. Tehniskā analīze liecina, 
ka šādu mērķi ir tehnoloģiski iespējams izpildīt un ka tas būs izmaksu ziņā lietderīgi kā 
lietotājiem, tā sabiedrībai kopumā. 

Grozījums Nr. 52
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

‘(c) no 2020. gada: ‘(c) no 2020. gada:

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 147 + a 
× (M – M0),

kur kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos
(kg),

M = transportlīdzekļa masa kilogramos
(kg),

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

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu, mīnuss 300 kg,

a = 0,096.’ a = 0,096.’

Or. pl

Pamatojums

Regulas 13. panta 2. punktā nav norādīts, kā ir jānosaka vērtība Mo kā vidēja masa 
attiecīgajiem automobiļiem. Priekšlikums samazināt šo vērtību par 300 kg ir balstīts uz šādu 
formulu: CO2 = 175 + a x (M - Mo), kur CO2 (kreisajā slejā) ir 147 g/km. Tādējādi M0 = 
2610 kg un a = 0.093, kā rezultātā mēs nonākam pie vērtības M0 = 2310 kg. Līdz ar to 
jaunajā formulā, ko piemēros pēc 2020. gada, M0  ir jābūt 2310 kg.

Grozījums Nr. 53
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
„(ca) No 2025. gada:
īpatnējās CO2 emisijas = 85 + a × (M –
M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = 0,093.”

Or. en

Pamatojums

Nesen publicētais uzņēmuma AEA-Ricardo veiktais pētījums liecina, ka tehnoloģiski ir 
iespējams un izmaksu ziņā būs lietderīgi sasniegt mērķi — līdz 2025. gadam panākt, ka 
emisiju daudzums no vieglajām automašīnām nepārsniedz 60g CO2/km. Līdzvērtīgi stingrs 
mērķis vieglajiem kravas automobiļiem būtu 85g CO2/km. Tas stimulētu ieguldījumus zemu 
oglekļa emisiju vieglajos kravas automobiļos, kas darbojas ar elektrību vai izmanto 
hibrīdtehnoloģijas, tādējādi Eiropas uzņēmumi tiktu pasargāti no aizvien pieaugošajām 
degvielas cenām, turklāt tas veicinātu gaisa piesārņojuma un trokšņa piesārņojuma 
samazināšanu, īpaši pilsētās, kur bieži izmanto vieglos kravas automobiļus.

Grozījums Nr. 54
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
„(ca) No 2025. gada:
īpatnējās CO2 emisijas = 100 + a × (M –
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M0),
kur
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = *
(* vienāds ar 100 % līkni).”

Or. en


