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Grozījums Nr. 14
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kamēr nav sasniegti būtiski 
uzlabojumi efektīvā resursu izmantošanā, 
Eiropas ekonomika joprojām būs 
pakļauta nopietniem riskiem, kas saistīti 
ar enerģijas cenām, tostarp iespējamām 
naftas krīzēm vai gāzes deficītu. Jauna
mērķa ieviešana, nosakot mērķi 
60 g CO2/km 2025. gadā, ir iespēja 
nodrošināt, ka transportlīdzekļu degvielas 
patēriņa efektivitāte turpinās uzlaboties 
arī pēc 2020. gada, naftas cenu krīzes 
mazāk ietekmēs ekonomiku un tirgū 
lielākā skaitā būs pieejami 
transportlīdzekļi ar īpaši zemām oglekļa 
emisijām.

Or. en

Pamatojums

Ricardo — AEA 2012. gada novembra ziņojumā „Pētot iespējamos automobiļu un furgonu 
CO2 emisiju 2025. gada mērķus Eiropā” minēts, ka 60 g/km mērķis līdz 2025. gadam 
paātrinātu īpaši zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju ieviešanu. Šo mērķi nevar sasniegt, 
izmantojot tikai tradicionālos un hibrīda automobiļus, ja vien netiek samazināts automobiļu 
lielums un veiktspēja. Tāpēc ir vajadzīgi daži norādījumi par transportlīdzekļiem ar īpaši 
zemām oglekļa emisijām.

Grozījums Nr. 15
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. lv

Grozījums Nr. 16
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ir īpaši svarīgi, lai testa 
ekspluatācijas laikā atspoguļotu degvielas 
patēriņu un CO2 emisijas parastos 
lietošanas apstākļos testa ciklā. Tas 
nozīmē, ka testa ekspluatācijas laikā
nedrīkst, piemēram, mainīt 
transportlīdzekļu daļu kopumu nolūkā 
samazināt pretestību vai izmantot 
lietojuma modeļus, kas atšķiras no reālā 
izmantojuma. Tas ļautu patērētājiem būt 
pārliecinātiem, ka iegādāto 
transportlīdzekļu standarta veiktspēja pēc 
nodošanas ekspluatācijā atbilst minētajam 
degvielas patēriņam un CO2 emisijām. Šo 
iemeslu dēļ un neskarot pienākumu 
nekavējoties nodrošināt atbilstību 
ekspluatācijā, Komisijai būtu jāieņem 
precīzi izstrādāti noteikumi, lai testos 
ekspluatācijas laikā novērstu dažādu 
iespēju izmantošanu, kuru mērķis ir
samazināt degvielas patēriņu un CO2
emisijas, kas nebūtu iespējams parastos 
lietošanas apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu vienotu atbilstības ekspluatācijā piemērošanu un nodrošinātu nepieciešamās 
izmaiņas, kas atbilst parastiem lietošanas apstākļiem, Komisijai būtu jāpieņem precīzi 
izstrādāti noteikumi. Minētajiem noteikumiem nevajadzētu skart pienākumu nodrošināt 
atbilstību ekspluatācijā, lai novērstu lieku kavēšanos attiecībā uz atbilstības ekspluatācijā 
nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies



PE504.233v01-00 6/76 AM\925662LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Augstas un arvien pieaugošas fosilā 
kurināmā un jo īpaši naftas cenas
apdraud ekonomikas atlabšanu, 
energoapgādes drošību un energoapgādes 
pieejamību Eiropā. Naftas krīzes var 
izraisīt spēcīgas recesijas, konkurences 
vājināšanos un bezdarba pieaugumu. 
Tāpēc naftas atkarības samazināšana, cita 
starpā palielinot jaunu vieglo automobiļu 
un furgonu efektivitāti un ilgtspēju, ir 
prioritāra.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Ir jāturpina centieni, lai nodrošinātu 
turpmāku CO2 samazināšanu papildus 
Savienības 95 g CO2/km mērķim un to, ka 
mērījumi saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas pasākumi 
ir saistīti ar transportlīdzekļu reālo 
veiktspēju ceļu satiksmē. Lai to sasniegtu, 
Regulā (EK) Nr. 443/2009 ir jāiekļauj 
prasības par CO2 atbilstību ekspluatācijā.

Or. en

Pamatojums

Joprojām pieaug plaisa starp jaunu automobiļu tipa apstiprināšanu un reālajām emisijām. 
Tas ir svarīgi, jo CO2 samazināšana tieši ietekmē patērētāju degvielas ietaupījumu. Lai 
nodrošinātu, ka CO2 emisiju mērījumi kilometrā atbilst transportlīdzekļu reālo emisiju 
rādītājiem ceļā, ir jāievieš prasības par CO2 atbilstību ekspluatācijā. Šādas prasības jau ir 
ieviestas attiecībā uz citu piesārņotāju emisijām.
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Grozījums Nr. 20
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijai ir jāpārskata nulles emisiju 
pieņēmums attiecībā uz 
elektrotransportlīdzekļiem 2025. gadam
un laikposmā pēc tā un jāievieš rādītāji, 
kuros ņemtas vērā siltumnīcefekta gāzes 
emisijas, kas rodas enerģijas ražošanas 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Atzīstot nesamērīgo ietekmi uz 
mazākajiem ražotājiem, kura saistīta ar 
atbilstību īpatnējo emisiju mērķiem, kas 
noteikti, pamatojoties uz transportlīdzekļa
lietderības parametru, ko nosaka atbilstoši 
masai, lielo administratīvo slogu, kuru 
uzliek atkāpes procedūra, un tikai nelielos 
ieguvumus, ko CO2 samazinājuma ziņā 
rada šo ražotāju pārdotie transportlīdzekļi, 
ražotāji, kuri ir atbildīgi par mazāk nekā 
500 jauniem vieglajiem automobiļiem 
gadā, ir daļēji izslēgti no īpatnējo emisiju 
mērķa un maksas par pārsniegtajām 
emisijām piemērošanas jomas. Komisijai ir 
jāierosina alternatīvi lietderības kritēriji 
šādiem transportlīdzekļiem, ņemot vērā 
dzinēja jaudas attiecību pret 
transportlīdzekļa kā veseluma lietderīgo 
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darbu.

Or. pl

Pamatojums

Transportlīdzekļa masa ir tikai viens no vairākiem nozīmīgiem kritērijiem. Nav minēti citi 
nozīmīgi lietderības parametri, kas saistīti ar dzinēja jaudu un berzes pretestību vai 
turbulences izraisītajiem zaudējumiem, t. i., transportlīdzekļa aerodinamiskajām īpašībām.

Grozījums Nr. 22
Jan Březina, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Mazapjoma ražotāji pieteicās atkāpēm sarežģītā procesā, kas patērēja ievērojamus resursus, 
tostarp arī Eiropas Komisijā. Komisijas ietekmes novērtējumā minēts, ka minētajiem 
ražotājiem ir margināla ietekme uz klimatu. Turklāt 500 automobiļu ierobežojums apgrūtina 
šo mazo uzņēmumu ekonomisko attīstību, un tie būtu finansiāli daudz dzīvotspējīgi, ražojot 
līdz 1000 automobiļiem, jo īpaši ekonomikas krīzes kontekstā.

Grozījums Nr. 23
Adam Gierek
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir 
atkāpi mazapjoma ražotājiem, ir 
jāvienkāršo, lai pieļautu lielāku elastību 
attiecībā uz termiņu, kādā ražotājiem 
jāiesniedz pieteikums par atkāpes 
piemērošanu un Komisijai jāpieņem 
lēmums par tās piešķiršanu.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Mazapjoma automobiļu ražotājiem, kuru klienti galvenokārt ir cilvēki, kuriem patīk jauda un 
ātrums, nav jāpiešķir priekšrocības. Šādu automobiļu ražošana nav būtiski nozīmīga 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 24
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir 
atkāpes specifisku modeļu ražotājiem, būtu 
jāturpina attiecībā uz 2020. gadu. Tomēr, 
lai nodrošinātu to, ka samazinājums, kuru 
pieprasa īstenot specifisku modeļu 
ražotājiem, atbilstu lielapjoma ražotāju 
īstenotajam samazinājumam, no 
2020. gada būtu jāpiemēro mērķis, kas ir 
par 45 % mazāks nekā specifisku modeļu 
ražotāju vidējās īpatnējās emisijas 
2007. gadā.

(6) Procedūra, saskaņā ar kuru piešķir 
atkāpes specifisku modeļu ražotājiem, būtu 
jāturpina attiecībā uz 2020. gadu. Laikā, 
kurā viņiem ir piešķirtas atkāpes, 
specifisku modeļu ražotājiem ir jāpierāda, 
ka viņi izpilda savas saistības attiecībā uz 
mērķiem. Tomēr, lai nodrošinātu to, ka 
samazinājums, kuru pieprasa īstenot 
specifisku modeļu ražotājiem, atbilst
lielapjoma ražotājiem pieprasītajam
samazinājumam, no 2020. gada visiem 
ražotājiem būtu jāpiemēro viens mērķis.

Or. pl
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Pamatojums

Grozījums nepieciešams godīgas konkurences nolūkā.

Grozījums Nr. 25
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada.

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un ieviest
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 apstākļiem, kas izraisa
vajadzīgo samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem, un par 
ietekmi rentablas tehnoloģijas izstrādē, lai 
samazinātu automobiļu radītās putekļu 
un kaitīgo gāzu emisijas, kā arī trokšņu 
līmeni. Tāpēc ir vēlams, lai šie aspekti 
tiktu pārskatīti, Komisija sniegtu ziņojumu 
un attiecīgā gadījumā nāktu klajā ar 
priekšlikumiem par CO2 mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada. Ziņojumā 
jāiever CO2 emisiju novērtējums visos 
ražošanas procesa posmos, kā arī 
transportlīdzekļa ekspluatācijas periodā, 
nodošanas metāllūžņos un otrreizējās 
pārstrādes laikā.

Or. pl

Pamatojums

Emisiju jautājuma risināšanā jāizmanto visaptveroša pieeja.

Grozījums Nr. 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies



AM\925662LV.doc 11/76 PE504.233v01-00

LV

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī 
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par 
mērķiem laikposmam pēc 2020. gada.

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus attiecībā uz 
laikposmu pēc 2020. gada. Tas jāveic, 
nosakot mērķi 2025. gadam. Šim mērķim
būtu jābalstās uz vajadzīgo samazinājuma 
tempu, kas atbilst Savienības ilgtermiņa 
mērķiem klimata jomā, un veicina
rentablas automobiļu radīto CO2 emisiju 
samazināšanas tehnoloģijas izstrādi. Tāpēc 
ir vēlams, lai Komisija sniegtu ziņojumu 
un ierosinātu mērķus laikposmam pēc 
2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada.

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā 
Regula (EK) Nr. 443/2009 būtu jāgroza 
attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada. 
Šiem norādījumiem būtu jābalstās uz 
novērtējumu par vajadzīgo samazinājuma 
tempu, kas atbilst Savienības ilgtermiņa 
mērķiem klimata jomā, un par ietekmi 
rentablas automobiļu radīto CO2 emisiju 
samazināšanas tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc 
ir vēlams, lai šie aspekti tiktu pārskatīti, 
Komisija sniegtu ziņojumu un attiecīgā 
gadījumā nāktu klajā ar priekšlikumiem par 
mērķiem laikposmam pēc 2020. gada.
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Ziņojumā jāņem vērā CO2 emisijas visa
automobiļu ekspluatācijas periodā 
(tostarp ražošanas un ekspluatācijas 
izbeigšanas laikā).

Or. en

Grozījums Nr. 28
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā šī
regula būtu jāgroza attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada. Šiem norādījumiem būtu 
jābalstās uz novērtējumu par vajadzīgo 
samazinājuma tempu, kas atbilst 
Savienības ilgtermiņa mērķiem klimata 
jomā, un par ietekmi rentablas automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas 
tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc ir vēlams, lai 
šie aspekti tiktu pārskatīti, Komisija 
sniegtu ziņojumu un attiecīgā gadījumā 
nāktu klajā ar priekšlikumiem par mērķiem
laikposmam pēc 2020. gada.

(7) Lai automobiļu nozarei dotu iespēju 
veikt ilgtermiņa ieguldījumus un inovāciju, 
ir vēlams sniegt norādījumus par to, kā 
Regula (EK) Nr. 443/2009 būtu jāgroza 
attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada. 
Šiem norādījumiem būtu jābalstās uz 
novērtējumu par vajadzīgo samazinājuma 
tempu, kas atbilst Savienības ilgtermiņa 
mērķiem klimata jomā, un par ietekmi 
rentablas automobiļu radīto CO2 emisiju 
samazināšanas tehnoloģijas izstrādē. Tāpēc 
ir vēlams, lai šie aspekti tiktu pārskatīti, 
Komisija sniegtu ziņojumu un attiecīgā 
gadījumā nāktu klajā ar priekšlikumiem par 
mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2025. gadam 
un pēc tā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Atzīstot ilgo laiku, kas ražotājiem 
nepieciešams pētniecībai un izstrādei, kā 
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arī lai sniegtu ieguldītājiem vajadzīgo 
noteiktību, ir svarīgi noteikt mērķi 
2025. gadam. Nosakot šo mērķi pašreiz, 
nozīmē turpināt 2007. gadā pieņemto 
plānojumu, kad tika noteikti mērķi 
2020. gadam. Ja Eiropa vēlas saglabāt 
vadību globālajās sacīkstēs par ekoloģiski 
tīrākajiem transportlīdzekļiem, ņemot 
vērā nesen pieņemtos vērienīgos degvielas 
taupības standartus ASV, Eiropai ir 
jānosaka ilgtermiņa mērķis 65 g CO2/km 
līdz 2025. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Tā kā pareiza un uzticama 
informācija par CO2 emisijām un 
degvielas patēriņu, kas ir tieši saistīti, 
patērētājiem ir būtiski svarīga, lai viņi 
varētu izdarīt informētas izvēles, ir jāvelta 
īpaša uzmanība šo parametru 
prognozēšanai. Tomēr automobiļu un 
furgonu reālās emisijas ceļu satiksmē 
pašlaik ievērojami atšķiras no pašreizējā 
testa ciklā noteiktajām vērtībām. Tāpēc ir 
ātri jāizstrādā uzlabots testa cikls.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Regulā 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 ņemot 
vērā, ka pašreizējais testa cikls 
nepietiekami atspoguļo automobiļu un 
furgonu reālās emisijas ceļu satiksmē, ir 
būtiski svarīgi ātri izstrādāt uzlabotu testa 
ciklu. Kad pašreizējās testa procedūras, 
kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 443/2009 
I pielikumā, kurā ir noteiktas emisiju 
robežvērtības 2020. gadam, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu,
tiek grozītas, I pielikumā noteiktās 
robežvērtības būtu jākoriģē, lai nodrošinātu 
salīdzināmu stingrību attiecībā uz 
ražotājiem un transportlīdzekļu klasēm.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru, taču tas 
vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā, Regulas

(8) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru (WLTP), 
taču tas vēl nav pabeigts. Ņemot to vērā, 
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(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.

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. Lai 
ražotājiem nodrošinātu plānošanas 
drošību, pašreizējās testa procedūras šīs 
regulas nolūkā paliek spēkā līdz 
2020. gadam. No 2021. gada WLTP 
aizstāj pašreizējās testa procedūras. Kad
2021. gadā šīs regulas nolūkā tiek 
piemērota WLTP, I pielikumā noteiktās 
robežvērtības būtu jākoriģē, lai nodrošinātu 
salīdzināmu stingrību attiecībā uz 
ražotājiem un transportlīdzekļu klasēm.

Or. de

Grozījums Nr. 33
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus, lai papildinātu noteikumus par 
atkāpēm no īpatnējo emisiju mērķiem, 
grozītu prasības par datiem CO2 emisiju 
monitoringa vajadzībām un Regulas (EK) 
Nr. 443/2009 I pielikumā iekļautās 
formulas īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķināšanai pielāgotu transportlīdzekļa 
masas un balstvirsmas izmaiņām un 
izmaiņām reglamentētajā testa procedūrā 
īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta 
Regulā (EK) Nr. 715/2007. Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija sagatavošanās darba laikā 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
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Padomei. nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 35
Krišjānis Kariņš

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

(12a) 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

Grozījums Nr. 36
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Komisija ir novērtējusi datu par 
balstvirsmām pieejamību un to 
izmantošanu par lietderības parametru
Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā 
iekļautajās formulās. Šie dati ir pieejami, 
un ietekmes novērtējumā ir novērtēts to 
potenciālais izmantojums; pamatojoties uz 
minēto novērtējumu, ir secināts, ka 
lietderības parametram, ko izmanto 
formulā 2020. gadam, vajadzētu būt masai, 
jo lietderības parametra maiņa neatbilstu 
plānošanas noteiktības mērķim, ņemot 
vērā, ka ražotāji ir plānojuši savu 
atbilstību līdz 2020. gadam saskaņā ar 
pašreizējā parametra izmantošanas 
turpināšanu. Tomēr zemākās izmaksas un 
priekšrocības, ko radītu balstvirsmas 
izmantošana, pamatotu to kā lietderības 
parametru no 2025. gada. Tāpēc, lai 
nodrošinātu gludu pāreju uz turpmāko 
maiņu no masas uz balstvirsmu, ir jāievieš 
formula, kuras pamatā ir balstvirsma un 
kuru ražotāji no 2016. gada var izmantot 
kā alternatīvu formulai, kuras pamatā ir 
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masa.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Jaunu vieglo automobiļu īpatnējās 
CO2 emisijas Savienībā mēra saskaņoti un 
atbilstoši Regulā (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulā (EK) Nr. 692/2008 noteiktajai 
metodoloģijai. Lai pēc iespējas 
samazinātu Regulas (EK) Nr. 443/2009 
administratīvo slogu, atbilstību mēra, 
atsaucoties uz tādiem datiem par jaunu 
automobiļu reģistrāciju Savienībā vai 
atbilstību ekspluatācijā, kurus dalībvalstis 
apkopo un ziņo Komisijai. Lai 
nodrošinātu atbilstības novērtēšanai 
izmantoto datu konsekvenci, minēto datu 
vākšanas un ziņošanas noteikumi ir pēc 
iespējas jāsaskaņo.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Direktīvā 2007/46/EK paredzēts, ka 
ražotājiem jāizsniedz atbilstības sertifikāts 
katram jaunajam vieglajam automobilim
un ka dalībvalstīm jāatļauj jauna vieglā 
automobiļa reģistrācija un nodošana 
ekspluatācijā tikai tad, ja par to ir 
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izsniegts derīgs atbilstības sertifikāts. 
Dalībvalstu ievāktajiem datiem vajadzības 
gadījumā jābūt saskanīgiem ar ražotāja 
izsniegto vieglā automobiļa atbilstības 
sertifikātu. Ja pamatotu iemeslu dēļ 
dalībvalstis neizmanto atbilstības 
sertifikātu, lai pabeigtu jauna vieglā 
automobiļa reģistrācijas un nodošanas 
ekspluatācijā procesu, tās veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu pietiekamu precizitāti 
pārraudzības procedūrā. Ir jābūt 
izveidotai Savienības standarta datubāzei 
ar atbilstības sertifikātiem un nodošanas 
ekspluatācijā datiem. Tā jāizmanto kā 
vienīgā atsauce, kas dalībvalstīm ļauj 
vienkāršāk pārvaldīt savus reģistrācijas 
datus, ja transportlīdzekļi ir nesen 
reģistrēti.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
14.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14c) Ražotāju atbilstība Regulas (EK) 
Nr. 443/2009 mērķiem ir jāvērtē 
Savienības līmenī. Ražotājiem, kuru 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas pārsniedz 
minētajā regulā noteikto līmeni, sākot ar 
2012. gadu, nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām par katru 
kalendāra gadu. Maksu pielāgo atbilstoši 
apjomam, kādā ražotāji neievēro savu 
mērķi. Laika gaitā to paaugstina. Lai 
nodrošinātu pietiekamu stimulu veikt 
pasākumus vieglo automobiļu radīto 
īpatnējo CO2 emisiju samazināšanai, 
maksai jāatspoguļo tehnoloģiskās 
izmaksas un iespējamās augstākās 
robežizmaksas, ko rada Regulas (EK) 
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Nr. 443/2009 ievērošana. No maksas par 
pārsniegtajām emisijām iegūto summu 
uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ienākumu.

Or. en

Pamatojums

Maksa par pārsniegtajām emisijām jānosaka tādā apmērā, kas nodrošina, ka visi ražotāji 
ievēro regulu. Lai nodrošinātu pietiekamu stimulu veikt pasākumus vieglo automobiļu radīto 
īpatnējo CO2 emisiju samazināšanai, maksai jāatspoguļo iespējamās augstākās 
robežizmaksas atsevišķiem ražotājiem, pamatojoties uz tehnoloģijas izmaksām.

Grozījums Nr. 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Euro 6 regulas redakcija (NEDC/EEK R83 un EEK R101) ir jāatjaunina, lai 
nodrošinātu vienāda līmeņa stingrību pašlaik noteiktajiem mērķiem neatkarīgi no plānotajām 
izmaiņām procedūrās un testa ciklā kā tādā.
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Grozījums Nr. 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

____________________
+ OV: Lūdzu, ievietot šīs regulas 
pieņemšanas datumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 42
Yannick Jadot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 

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

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem nosaka 
mērķi 80 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2020. gada.

(Grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Makroekonomiskā modelēšana šo tiesību aktu ietekmes novērtējumā liecina, ka ar 2020. gada 
mērķi saistītie ietaupījumi no mazākiem ES izdevumiem par naftu izraisītu IKP pieaugumu 
par aptuveni EUR 12 miljardiem. Pastiprinot 2020. gada mērķus, šis pieaugums būtu vēl 
lielāks.

Grozījums Nr. 43
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pēc 1. panta otrās daļas pievieno šādu
daļu:
“Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, nosaka 
mērķi 60 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada.”;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Francisco Sosa Wagner
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pēc 1. panta otrās daļas iekļauj šādu 
daļu:
“Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, nosaka 
mērķi 75 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada.”;

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis nodrošina automobiļu ražotājiem un autobūves piegādātājiem plānošanas 
un ieguldījumu noteiktību. 2008. gadā ilgtermiņa mērķis tika noteikts turpmākajiem 
12 gadiem, tāpat būtu jārīkojas arī šoreiz. 75 g mērķis nodrošinātu turpmākus uzlabojumus 
attiecībā uz tradicionālajiem transportlīdzekļiem, taču nepieprasītu jaunāko tehnoloģiju, 
piemēram, elektrotransportlīdzekļu plašapjoma ieviešanu.

Grozījums Nr. 45
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pēc 1. panta otrās daļas iekļauj šādu 
daļu:
“Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām nosaka 
mērķa diapazonu no 65 g CO2/km līdz 
75 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada, kā noteikts 13. panta
5. punktā.”;
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā regulā noteikto vidējo CO2 emisiju 
mērķi 95 g CO2/km, ko mēra saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulas
(EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu un tās 
īstenošanas pasākumiem un sasniedz ar 
dzinēju tehnoloģijas uzlabojumiem, kā arī
ar inovatīvām tehnoloģijām, piemēro no 
2020. gada.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pēc 1. panta otrās daļas iekļauj šādu 
daļu:
“Ar šo regulu attiecībā uz jaunu vieglo 
automobiļu vidējām emisijām, ko mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumu 
un tās īstenošanas pasākumiem, nosaka 
mērķi 65 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
1. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pēc 1. panta otrās daļas iekļauj šādu 
2.b daļu:
“Sākot ar 2016. gadu, attiecībā uz CO2
emisiju mērīšanu vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētā pasaules 
mēroga testa procedūra (WLTP) aizstāj 
Regulā (EK) Nr.715/2007 noteiktās testa 
procedūras un tās īstenošanas 
pasākumus.”;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jan Březina, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Mazapjoma ražotāji pieteicās atkāpēm sarežģītā procesā, kas patērēja ievērojamus resursus, 
tostarp arī Eiropas Komisijai. Komisijas ietekmes novērtējumā minēts, ka minētajiem 
ražotājiem ir margināla ietekme uz klimatu. Turklāt 500 automobiļu ierobežojums apgrūtina 
šo mazo uzņēmumu ekonomisko attīstību, un tie būtu finansiāli daudz dzīvotspējīgi, ražojot 
līdz 1000 automobiļiem, jo īpaši ekonomikas krīzes kontekstā.

Grozījums Nr. 50
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šīs regulas 4. pants, 8. panta 4. punkta 
b) apakšpunkts, 9. pants un 10. panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkts neattiecas 
uz ražotāju, kurš kopā ar visiem 
saistītajiem uzņēmumiem ir atbildīgs par 
mazāk nekā 5000 jauniem vieglajiem 
automobiļiem, kas ES reģistrēti iepriekšējā 
kalendāra gadā.

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a regulas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
f) “īpatnējās CO2 emisijas” — vieglā 
automobiļa radītās CO2 emisijas, kas 
mērītas saskaņā ar Regulu (EK) 
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Nr. 715/2007 un atbilstības sertifikātā 
noteiktas kā CO2 masas emisijas 
(kopumā). Attiecībā uz vieglajiem 
automobiļiem, kuru tips nav apstiprināts 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007, 
“īpatnējās CO2 emisijas” nozīmē CO2
emisijas, ko mēra saskaņā ar to pašu 
mērīšanas procedūru, kas Regulā (EK) 
Nr. 692/2008 noteikta vieglajiem 
automobiļiem, vai saskaņā ar Komisijas 
pieņemto procedūru šādu vieglo 
automobiļu CO2 emisiju noteikšanai; šīs 
regulas nolūkā visus grozījumus Regulā 
(EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) 
Nr. 692/2008, kā arī pamatā esošajos 
EEK standartos R 83 un R 101, kas stājas 
spēkā 2013. gada 1. janvārī, piemēro tikai 
no 2021. gada 1. janvāra.”;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a regulas 3. panta 1. punktā iekļauj 
šādu h) apakšpunktu:
“h) “alternatīva degviela” — augstas 
energoietilpības ķīmiskas vielas, 
lielākoties ogļūdeņraža savienojumi, 
šķidrā vai gāzveida agregātstāvoklī.”;

Or. pl

Pamatojums

Iekļauj gan biodegvielu, gan tradicionālo degvielu, kas pārveidota, lai samazinātu CO2
emisijas.
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Grozījums Nr. 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a regulas 3. panta 1. punkta 
f) apakšpunkta beigās pievieno šādu 
tekstu:
“šā punkta nolūkā jauno vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzēto pasaules 
mēroga testa procedūru piemēro no 
2016. gada 1. janvāra.”;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
Superkredīti
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kura īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 % no īpatnējo emisiju mērķa, ko katrs 
ražotājs noteicis saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 433/2009, skaita kā:
– 3,5 automobiļus 2012. gadā;
– 3,5 automobiļus 2013. gadā;
– 2,5 automobiļus 2014. gadā;
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– 2,5 automobiļus 2015. gadā;
– 2,5 automobiļus 2016. gadā;
– 2,5 automobiļus 2017. gadā;
– 2 automobiļus 2018. gadā;
– 2 automobiļus 2019. gadā;
– 2 automobiļus 2020. gadā.
1.a Vairākkārtēju aprēķināšanu saskaņā 
ar 1. punktu veic tikai tad, ja ražotāja 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas attiecīgajā 
kalendāra gadā nepārsniedz tā īpatnējo 
emisiju mērķi par vairāk nekā 15 %.”;

Or. de

Grozījums Nr. 55
Yannick Jadot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 1,3 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”;
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: svītrots
“5.a pants
Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi
1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz 35 g CO2/km, skaita kā 
1,3 vieglos automobiļus 2020.–2023. gada 
laikposmā un kā 1 vieglo automobili, 
sākot no 2024. gada.
2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns) – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi

Stimuli zemu emisiju automobiļiem

Or. en

Grozījums Nr. 58
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi

Superkredīti

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

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

– 2 automobiļus 2020. gadā;
– 1,7 automobiļus 2021. gadā;
– 1,5 automobiļus 2022. gadā;
– 1,3 automobiļus 2023. gadā;
– 1 automobili no 2024. gada.

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, noteiktā 
gadā nepārsniedz 2 % no kopējā jaunu 
reģistrētu vieglo automobiļu skaita katram 
ražotājam.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā pētniecības un izstrādes, izejmateriālu un ražošanas augstās izmaksas, kas 
saistītas ar īpaši zemu oglekļa emisiju transportlīdzekļiem, var būt nepieciešami papildu 
stimuli, lai mudinātu ražotājus sākt piegādāt zema oglekļa emisiju transportlīdzekļus ātrāk, 
nekā viņi to darītu parastos apstākļos. Superkredīti šī mērķa sasniegšanai var būt noderīgi, 
taču tie var arī vājināt 95 g mērķi. Tāpēc ir nepieciešams pareizais līdzsvars, ierobežojot 
reizinātājus, laikposmu un pieejamos kredītus.

Grozījums Nr. 59
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kura īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
45 g CO2/km, 2016.–2019. gada 
laikposmā skaita kā 2 vieglos 
automobiļus.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aprēķinot ražotāja vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas:
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2024. gada.
a) ražotājam, kurš pārdod mazāk nekā 
4 % jaunu zemu emisiju automobiļu, kuru 
emisijas ir mazākas par 35 g CO2/km, 
īpatnējo emisiju mērķi samazina par:
– 4 g ražotājiem, kuri pārdod mazāk par 
1 % zemu emisiju automobiļu;
– 3 g ražotājiem, kuri pārdod mazāk par 
2 % zemu emisiju automobiļu;
– 2 g ražotājiem, kuri pārdod mazāk par 
3 % zemu emisiju automobiļu;
– 1 g ražotājiem, kuri pārdod mazāk par 
4 % zemu emisiju automobiļu;
b) ražotājam, kurš pārdod vairāk nekā 
4 % jaunu zemu emisiju automobiļu, kuru 
emisijas ir mazākas par 35 g CO2/km, 
īpatnējo emisiju mērķi palielina par:
– 2 g ražotājiem, kuri pārdod vairāk par 
4 % zemu emisiju automobiļu;
– 3 g ražotājiem, kuri pārdod vairāk par 
5 % zemu emisiju automobiļu.
1.a Dalībvalstis līdz katra gada 
28. februārim publisko kopējo katra 
ražotāja transportlīdzekļu ar CO2
īpatnējām emisijām 35 g CO2/km skaitu 
par iepriekšējo kalendāra gadu, sākot no 
....+.
1.b Līdz katra gada 28. februārim 
Komisija attiecībā uz iepriekšējiem 
kalendāra gadiem, sākot no ...+, publicē 
ziņojumu par to, kā stimuli zemu emisiju 
automobiļiem ir ietekmējuši ražotāju 
īpatnējo emisiju mērķus.
__________________
+ OV: Lūdzu, ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Josefa Andrés Barea
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Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns) – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi

Īpaši zemu oglekļa emisiju
transportlīdzekļi

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

1. Sākot ar 2020. gadu:

a) katra ražotāja, kurš ir atbildīgs par 
vairāk nekā 5 % jaunu vieglo automobiļu, 
kuru īpatnējās emisijas ir mazākas par 
50 g CO2/km, reģistrāciju Savienības 
tirgū, vidējo īpatnējo CO2 emisiju mērķi 
paaugstina par 2 g CO2/km;
b) katra ražotāja, kurš ir atbildīgs par 
mazāk nekā 4 % jaunu vieglo automobiļu, 
kuru īpatnējās emisijas ir mazākas par 
50 g CO2/km, reģistrāciju Savienības 
tirgū, vidējo īpatnējo CO2 emisiju mērķi 
pazemina par 1 g CO2/km;
c) katra ražotāja, kurš ir atbildīgs par 4 % 
līdz 5 % jaunu vieglo automobiļu, kuru 
īpatnējās emisijas ir mazākas par 
50 g CO2/km, reģistrāciju Savienības 
tirgū, vidējo īpatnējo CO2 emisiju mērķi 
nemaina.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km vai CO2 emisijas ir mazākas 
par 50 % no tā īpatnējo emisiju mērķa, 
kas noteikts pēc 1. pielikumā minētās 
formulas, nepārsniedzot 70 g CO2/km,
sākot ar 2016. gadu, skaita kā 2 vieglos 
automobiļus. Visus uzkrātos kredītus vai 
to daļu var izmantot jebkurā gadā 
laikposmā no 2016. līdz 2025. gadam.

Or. en

Pamatojums

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Grozījums Nr. 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

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

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km vai CO2 emisijas ir mazākas 
par 50 % no tā īpatnējo emisiju mērķa, 
kas noteikts pēc 1. pielikumā minētās 
formulas, nepārsniedzot 70 g CO2/km, 
sākot ar 2016. gadu, skaita kā 2 vieglos 
automobiļus. Visus uzkrātos kredītus vai 
to daļu var izmantot jebkurā gadā 
laikposmā no 2016. līdz 2025. gadam.

Or. en

Pamatojums

ES ir piekritusi vispārējam politikas redzējumam par ekoloģiski tīru un ilgtspējīgu transportu 
turpmākajās dekādēs. Tas izraisīs straujāku šo augsto izmaksu tehnoloģiju augšupeju tirgū un 
sniegs labumu visām ieinteresētajām pusēm, tostarp klientiem (agrīnāks produkta 
piedāvājums), videi (mazāk CO2 emisiju) un ražotājiem (straujāka izmaksu samazināšanās). 
Ņemot vērā tirgus situācijas nenoteiktību, ir jāiekļauj atsevišķi elastīgi mehānismi, lai 
saglabātu atbalstu minētajiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz
50 g CO2/km vai CO2 emisijas ir mazākas 
par 50 % no tā īpatnējo emisiju mērķa, 
kas noteikts pēc 1. pielikumā minētās 
formulas, nepārsniedzot 70 g CO2/km, 
sākot ar 2016. gadu, skaita kā 1,5 vieglos 
automobiļus.
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Or. en

Grozījums Nr. 65
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas, katru jaunu vieglo automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
35 g CO2/km, skaita kā 2 vieglos 
automobiļus 2020.–2023. gada laikposmā 
un kā 1 vieglo automobili, sākot no 
2024. gada.

Or. en

Pamatojums

Atbalsts zemu emisiju transportlīdzekļiem ir augstāks nekā, piemēram, ASV un Ķīnā. ES 
politikai jābūt saskaņā ar šīm valstīm/reģioniem, lai ES neciestu no nelabvēlīgas konkurences 
situācijas, kas negatīvi ietekmētu ES rūpniecības konkurētspēju globālā kontekstā.

Grozījums Nr. 66
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārejas periodā no degvielas automobiļiem uz elektroautomobiļiem elektrība automobiļiem 
vēl ne visur ir pieejama (jo īpaši mazapdzīvotos apgabalos). Tāpēc ir svarīgi motivēt arī zemu 
CO2 emisiju hibrīda elektrotransportlīdzekļu izstrādi.

Grozījums Nr. 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 

svītrots
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1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”;

Or. en

Pamatojums

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Grozījums Nr. 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.”;

2. Sākot ar 2020. gadu un katrā 
turpmākajā kalendāra gadā Komisija, 
pamatojoties uz informāciju, ko 
dalībvalstis sniegušas saskaņā ar 8. panta 
2. punktu, aprēķina, kādā apmērā 
atbilstoši šā panta noteikumiem saņemtie 
kredīti un debeti ietekmē 1. panta otrajā 
daļā noteiktā mērķa līmeni.”;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz kopējo 
skaitu 20 000 jaunu reģistrētu vieglo 
automobiļu katram ražotājam.

2. Jaunu vieglo automobiļu maksimālais 
skaits, kas jāņem vērā, piemērojot 
1. punktā noteiktos reizinātājus, 2020.–
2023. gada laikposmā nepārsniedz 1 % no 
kopējā jaunu reģistrētu vieglo automobiļu
skaita katram ražotājam.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
5.a pants (jauns) – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra ražotāja īpatnējo emisiju mērķa 
pieaugums, kas iegūts no superkredītu 
aprēķiniem, nepārsniedz 5 g CO2/km.”;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:
“Lai noteiktu ražotāja atbilstību tā 
īpatnējo CO2 emisiju mērķim, kas minēts 
4. pantā, katra automobiļa, kurā var 
izmantot ES standartiem atbilstošu 
alternatīvo degvielu, īpatnējo CO2 emisiju 
mērķus līdz 2015. gada 31. decembrim 
samazina par 5 %, tādējādi atzīstot 
inovatīvo degvielas tehnoloģiju un emisiju 
samazināšanas lielāku potenciālu, 
izmantojot biodegvielu. Šādu 
samazinājumu piemēro tikai tad, ja 
dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis 
reģistrēts, vismaz 30 % degvielas uzpildes 
staciju piedāvā šī veida alternatīvo 
degvielu, tostarp biodegvielu, ievērojot 
attiecīgajos ES tiesību aktos noteiktos 
ilgtspējas kritērijus.”;

Or. pl
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 74
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a iekļauj šādu pantu:
“7.a pants
Atbilstība ekspluatācijā
1. Noteikumus par atbilstību ekspluatācijā 
piemēro mutatis mutandis jaunu vieglo 
automobiļu degvielas patēriņam un CO2
emisijām šo automobiļu parastajā 
ekspluatācijas laikā un parastos 
lietošanas apstākļos, kā noteikts Regulas 
(EK) Nr.692/2008 9. pantā un 
II pielikumā. Šādi noteikumi paredz 
neatkarīgu brīvgaitas režīma testu 
jauniem automobiļiem, kuru atbilstību 
ekspluatācijā pārbauda, lai noteiktu 
pretestības vērtības dinamometra 
iestatīšanai.
2. Ekspluatācijas testa rezultātus 
papildina ar pārbaudes ziņojumu, ko 
sagatavo neatkarīga un sertificēta iestāde. 
Pārbaudes ziņojumā novērtē, vai 
ekspluatācijas tests bija atbilstošs 
parastiem lietošanas apstākļiem un 
garantētajiem pielāgojumiem.
3. Dalībvalstis elektroniski publisko 
ekspluatācijas testu rezultātus un tiem 
pievienoto pārbaudes ziņojumu saskaņā 
ar Direktīvu 2003/4/EK un trīs mēnešu 
laikā nosūta minētos rezultātus un 
pārbaudes ziņojumu Komisijai.
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4. Ja jauna vieglā automobiļa 
ekspluatācijas testa laikā noteiktā CO2
emisiju vērtība par vairāk nekā 4 % 
pārsniedz tā īpatnējās CO2 emisijas, par 
kurām ziņots saskaņā ar 8. panta 
2. punktu, Komisija pārrēķina ražotāja 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas iepriekšējos 
gados, lai saskaņā ar 8. pantu noteiktu 
atbilstību īpatnējo emisiju mērķim. 
Pamatojoties uz minētajiem pārrēķiniem, 
par visām emisijām, kas pārsniedz 
īpatnējo emisiju mērķi, piemēro maksu 
par pārsniegtajām emisijām saskaņā ar 
9. punktu.
5. Komisija uztur centrālo reģistru ar 
ekspluatācijas testu rezultātiem, par 
kuriem ziņo valstu iestādes, un katru gadu 
publisko kopsavilkuma ziņojumu. 
Centrālo reģistru un kopsavilkuma 
ziņojumus publisko elektroniski.
6. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
precīzi izstrādātus noteikumus par 
1. punktā minēto atbilstību ekspluatācijā, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 
ekspluatācijas testi pēc iespējas atspoguļo 
parastus lietošanas apstākļus, vienlaikus 
veicinot vienotu īstenošanu un balstoties 
uz ražotāju pieredzi 1. punkta īstenošanā 
un 2. punktā minēto pārbaudes ziņojumu 
novērtējumiem. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā noteikto pārbaudes procedūru. 
Minētos noteikumus pieņem līdz 
[DDMMGGGG].”;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie noteikumi par atbilstību ekspluatācijā ir vispāratzīti, un tie ir piemērots pamats, 
lai mērītu degvielas patēriņu un CO2 emisijas parastos lietošanas apstākļos. Ja faktiskās CO2
emisijas nesamērīgi pārsniedz atbilstības sertifikātā norādītās, Komisija var pārskatīt 
atbilstību iepriekšējo gadu īpatnējo emisiju mērķiem un vajadzības gadījumā piemērot maksu 
par pārsniegtajām emisijām.
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Grozījums Nr. 75
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a iekļauj šādu pantu:
“7.a pants
Atbilstība ekspluatācijā
1. Noteikumus par atbilstību 
ekspluatācijā, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 692/2008 9. pantā un II pielikumā, 
piemēro mutatis mutandis vieglo 
automobiļu degvielas patēriņam un CO2
emisijām šo automobiļu parastajā 
ekspluatācijas laikā un parastos 
lietošanas apstākļos.
2. Visu jauno transportlīdzekļu 
ekspluatācijas testa rezultātus var 
papildināt ar pārbaudes ziņojumu, ko 
sagatavo neatkarīga un sertificēta iestāde, 
kas novērtē, vai ekspluatācijas tests bija 
atbilstošs parastiem lietošanas apstākļiem 
un garantētajiem pielāgojumiem.
3. Dalībvalstis elektroniski publisko 
ekspluatācijas testu rezultātus un tiem 
pievienoto pārbaudes ziņojumu saskaņā 
ar Direktīvu 2003/4/EK un trīs mēnešu 
laikā nosūta minētos rezultātus un 
pārbaudes ziņojumu Komisijai.
4. Ja vieglā automobiļa ekspluatācijas 
testa laikā noteiktā CO2 emisiju vērtība 
par vairāk nekā 4 % pārsniedz tā 
īpatnējās CO2 emisijas, par kurām ziņots 
saskaņā ar 8. panta 2. punktu, Komisija 
pārrēķina ražotāja vidējās īpatnējās CO2
emisijas attiecīgajā gadā, lai saskaņā ar 
8. pantu noteiktu atbilstību īpatnējo 
emisiju mērķim. Pamatojoties uz šiem 
pārrēķiniem, par visām emisijām, kas 
pārsniedz īpatnējo emisiju mērķi, nosaka
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maksu par pārsniegtajām emisijām 
saskaņā ar 9. punktu.
5. Komisija uztur centrālo reģistru ar 
ekspluatācijas testu rezultātiem, par 
kuriem ziņo valstu iestādes, un katru gadu 
publisko kopsavilkuma ziņojumu. 
Centrālo reģistru un kopsavilkuma 
ziņojumus publisko elektroniski.”;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Yannick Jadot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a iekļauj šādu pantu:
“7.a pants
Atbilstība ekspluatācijā
Atbilstības ekspluatācijā pasākumiem 
jābūt pienācīgiem, lai nodrošinātu, ka 
vieglo automobiļu degvielas patēriņš un 
CO2 emisijas tipa apstiprināšanas testu 
laikā ir tādas pašas kā attiecīgajam 
transportlīdzeklim parastos lietošanas 
apstākļos.
Atbilstību ekspluatācijā CO2 emisijām 
nosaka trešo pušu testā, ko līdz 
2014. gadam testa cikla laikā veic 
neatkarīga un sertificēta iestāde.
Ja izmērītā CO2 emisiju vērtība pārsniedz 
ražotāja norādīto CO2 emisiju vērtību par 
vairāk nekā 4 %, piemēro Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 10. panta 5. punktu.”;

Or. en



PE504.233v01-00 46/76 AM\925662LV.doc

LV

Grozījums Nr. 77
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a regulas 8. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu:
“4. Komisija uztur centrālo reģistru ar 
datiem, ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar 
šo pantu. Centrālais reģistrs ir publiski 
pieejams.
Sākot ar 2011. gadu, Komisija ne vēlāk kā 
līdz katra gada 30. jūnijam provizoriski 
aprēķina katra ražotāja:
a) vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
iepriekšējā kalendāra gadā;
b) īpatnējo emisiju mērķi iepriekšējā 
kalendāra gadā un
c) atšķirību starp vidējām īpatnējām CO2
emisijām iepriekšējā kalendāra gadā, kas 
aprēķinātas saskaņā ar a) apakšpunktu, 
un īpatnējo emisiju mērķi tajā pašā gadā.
No 2016. līdz 2023. gadam (ieskaitot) 
Komisija ne vēlāk kā līdz katra gada 
30. jūnijam provizoriski aprēķina arī 
katra ražotāja:
a) vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
iepriekšējā kalendāra gadā, neņemot vērā 
5. pantā minētos superkredītus;
b) atšķirību starp vidējām īpatnējām CO2
emisijām iepriekšējā kalendāra gadā, kas 
aprēķinātas saskaņā ar a) apakšpunktu, 
un īpatnējo emisiju mērķi tajā pašā gadā.
Komisija katram ražotājam paziņo savus 
provizoros aprēķinus. Paziņojumā norāda 
katras dalībvalsts datus par reģistrēto 
jauno vieglo automobiļu skaitu un to 
īpatnējām CO2 emisijām.”;
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Or. de

Grozījums Nr. 78
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b regulas 8. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu:
“5. Ražotāji trīs mēnešu laikā pēc 
paziņojuma par saskaņā ar 4. punktu 
veiktajiem provizoriskajiem aprēķiniem 
saņemšanas var ziņot Komisijai par 
kļūdām datos, norādot dalībvalsti, kurā, 
viņuprāt, radusies kļūda.
Komisija pārbauda ražotāja paziņojumu 
un līdz 31. oktobrim var vai nu 
apstiprināt, vai labot saskaņā ar 4. punktu 
veiktos provizoriskos aprēķinus.
No 2016. gada 1. janvāra līdz 
2023. gadam (ieskaitot) katrs ražotājs trīs 
mēnešu laikā pēc paziņojuma par saskaņā 
ar 4. punktu veiktajiem provizoriskajiem 
aprēķiniem saņemšanas var ziņot 
Komisijai par to, vai Komisijai ražotāja 
iepriekšējā kalendāra gada vidējo īpatnējo 
CO2 emisiju aprēķinos būtu jāņem vērā 
5. pantā minētie superkredīti.”;

Or. de

Grozījums Nr. 79
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a regulas 9. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“b) sākot ar 2019. gadu:
(pārsniegtās emisijas × EUR 130) × jaunu 
vieglo automobiļu skaits.”;

Or. en

Pamatojums

Pienācīga maksa par pārsniegtajām emisijām ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu atbilstību 
regulai. Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu vidējās robežizmaksas par 95 g/km 
sasniegšanu 2020. gadā ir EUR 91 par g CO2/km. Lai atspoguļotu iespējamās augšējās 
robežizmaksas, ko rada atbilstība 2020. gada mērķiem, maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
jāpaaugstina vismaz par EUR 130 par g CO2/km.

Grozījums Nr. 80
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
11. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) šā panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu:
“Pieteikumu atkāpei no īpatnējo emisiju 
mērķa, kas aprēķināts saskaņā ar 
I pielikumu, var iesniegt ražotājs, kurš 
kopā ar visiem saviem saistītajiem 
apakšuzņēmumiem ir atbildīgs par 10 000 
līdz 100 000 Kopienā reģistrētajiem 
jaunajiem vieglajiem automobiļiem 
kalendāra gadā.”;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pakāpenisku kopējo CO2 emisiju samazināšanu automobiļiem, sākot ar 
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2020. gadu atkāpi specifisku modeļu ražotājiem līdz 2030. gadam samazina līdz 100 000.

Grozījums Nr. 81
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
11. pants – 4. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja pieteikums ir saistīts ar I pielikuma 
1. punkta c) apakšpunktu, mērķi, kurš ir 
45 % samazinājums no vidējām īpatnējām 
CO2 emisijām 2007. gadā, vai — ja 
attiecībā uz vairākiem saistītiem 
uzņēmumiem tiek iesniegts viens 
pieteikums, — 45 % vidējais 
samazinājums no minēto uzņēmumu 
vidējām īpatnējām CO2 emisijām 
2007. gadā.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 82
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
11. pants – 4. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) šā panta 4. punkta otrajā daļā 
pievieno šādu apakšpunktu:
“ca) ja pieteikums ir saistīts ar 
I pielikuma 1. punkta d) apakšpunktu, 
mērķi, kurš ir 65 % samazinājums no 
vidējām īpatnējām CO2 emisijām 
2007. gadā, vai — ja attiecībā uz 
vairākiem saistītiem uzņēmumiem tiek 
iesniegts viens pieteikums, — 65 % 
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vidējais samazinājums no minēto 
uzņēmumu vidējām īpatnējām CO2
emisijām 2007. gadā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a regulas 12. panta 1. punkta pēdējo
teikumu svītro;

Or. pl

(Kopējais šo tehnoloģiju ieguldījums ražotāja īpatnējo emisiju mērķa samazināšanā var būt 
līdz 7 g CO2/km.)

Pamatojums

Nevar noteikt ierobežojumus inovatīvajām tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 84
Yannick Jadot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“1. Piegādātājam vai ražotājam iesniedzot 
pieteikumu, izskata CO2 emisiju 
ietaupījumu, kas panākts, izmantojot 
inovatīvās tehnoloģijas.
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Tehnoloģiju izskatīšanā jāietver vismaz 
tehniskā dienesta sagatavots pārbaudes 
ziņojums, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 725/2011 7. pantā.
Kopējais šo tehnoloģiju ieguldījums 
ražotāja īpatnējo emisiju mērķa 
samazināšanā var būt līdz 3,5 g CO2/km 
par transportlīdzekli.”;

Or. en

Pamatojums

Ekoinovācijas uzlabo transportlīdzekļa efektivitāti reālos braukšanas apstākļos, taču ne testa 
cikla laikā. Testa cikls un testa procedūras ir jāatjaunina, lai labāk atspoguļotu reālos 
braukšanas apstākļus. Kamēr testa cikls nav atjaunināts, vajadzība pēc ekoinovācijām ir 
pieņemama tik ilgi, kamēr ir spēkā pašreizējā stingrā novērtējuma procedūra un kopējais 
ieguldījumus, ko ekoinovācijas var nodrošināt mērķa sasniegšanā, nepārsniedz 3,5 g/km.

Grozījums Nr. 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“1. Piegādātājam vai ražotājam iesniedzot 
pieteikumu, ņem vērā CO2 emisiju 
ietaupījumu, ko nodrošina, ieviešot 
inovatīvās tehnoloģijas vai to kopumu 
(“inovatīvo tehnoloģiju kopums”). 
Kopējais šo tehnoloģiju ieguldījums 
ražotāja īpatnējo emisiju mērķa 
samazināšanā var būt līdz 7 g CO2/km.”;

Or. de
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Grozījums Nr. 86
Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 2. punkts – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 87
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 12. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu svītro;

Or. pl

( c) apakšpunktā uz inovatīvajām tehnoloģijām nedrīkst attiecināt standarta testa ciklu 
CO2 emisiju mērījumiem vai obligātos noteikumus, kas saistīti ar papildu pasākumiem 

1. pantā minētā 10 g CO2/km samazinājuma ievērošanai, saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktu noteikumiem tās arī nevar būt obligātas.)

Pamatojums

Šis aizliegums nav loģisks un nav pamatots.
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Grozījums Nr. 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. regulas 12. panta 2. punkta pirmo 
teikumu aizstāj ar šādu:

9. regulas 12. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

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

“Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
sīki izstrādātus noteikumus par 1. punktā 
minēto inovatīvo tehnoloģiju vai inovatīvo 
tehnoloģiju kopumu apstiprināšanas 
procedūru. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Procedūras 
noteikumu pamatā ir šādi kritēriji:
a) piegādātājam vai ražotājam jāvar 
pamatot ar inovatīvajām tehnoloģijām vai 
inovatīvo tehnoloģiju kopumu 
nodrošinātais CO2 emisiju samazinājums;
b) inovatīvajām tehnoloģijām vai 
inovatīvo tehnoloģiju kopumam jāsniedz 
pārbaudāms ieguldījums CO2 emisiju 
samazināšanā.
Papildu inovatīvās tehnoloģijas vai 
inovatīvo tehnoloģiju kopumu, kā arī to 
ietekmi uz vieglo automobiļu īpatnējo CO2
emisiju samazināšanu var atzīt tikai 
saistībā ar to daļu, kas ir spēkā ārpus 
standarta testa cikla; uz inovatīvajām 
tehnoloģijām vai inovatīvo tehnoloģiju 
kopumu neattiecas noteikumi, kas saistīti 
ar papildu pasākumiem 1. pantā minētā 
10 g CO2/km samazinājuma ievērošanai, 
saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem tās arī nevar būt obligātas.”;

Or. de
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Grozījums Nr. 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:
“Piegādātājs vai ražotājs, kas piesaka 
kāda pasākuma apstiprināšanu kā 
inovatīvo tehnoloģiju vai inovatīvo 
tehnoloģiju kopumu, iesniedz Komisijai 
ziņojumu, kas ietver neatkarīgas un 
sertificētas iestādes izsniegtu pārbaudes 
ziņojumu. Ja attiecīgā pasākuma 
mijiedarbība ar citu inovatīvo tehnoloģiju 
vai inovatīvo tehnoloģiju kopumu jau ir 
apstiprināta, ziņojumā norāda attiecīgo 
mijiedarbību un pārbaudes ziņojumā 
novērtē, kādā apjomā šī mijiedarbība 
ietekmē katra pasākuma nodrošināto 
emisiju samazinājumu.”;

Or. de

Grozījums Nr. 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b pēc 12. panta 4. punkta iekļauj šādu 
daļu:
“Komisija reizi gadā iesniedz Padomei un 
Parlamentam ziņojumu par pieņemtajām 
un noraidītajām inovatīvajām 
tehnoloģijām un inovatīvo tehnoloģiju 
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kopumiem.”;

Or. de

Grozījums Nr. 91
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a regulas 12. panta beigās iekļauj šādu 
daļu:
“Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim 
ierosina īstenošanas noteikumu par 
ekoinovāciju apstiprināšanas procedūru 
pārskatīšanu, lai atvieglotu pieteikumu 
iesniegšanu inovatīvo tehnoloģiju 
izmantošanai. Pēc minēto noteikumu 
pārskatīšanas Komisija sagatavo
rokasgrāmatu par to pareizu 
piemērošanu.”;

Or. de

Pamatojums

Pašreizējos tiesību aktos — Regulā (EK) Nr. 443/2009, noteikts, ka nolūkā sasniegt Kopienas 
mērķi, ir jāņem vērā ar inovatīvajām tehnoloģijām sasniegtie CO2 ietaupījumi. Tomēr 
pieredze liecina, ka līdz šim ir iesniegts tikai viens šāda veida pieteikums. Apstiprināšanas 
procedūras pārstrādāšana, atvieglojot pieteikumu iesniegšanas procesu, un rokasgrāmatas 
sagatavošana šo situāciju varētu uzlabot.

Grozījums Nr. 92
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. regulas 13. pantu groza šādi: svītrots
a) panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar 
šādu:
“Šos pasākumus pieņem ar deleģētiem 
aktiem saskaņā ar 14.a pantu.”;
b) panta 3. punkta otro daļu svītro;
c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
“5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju 
mērķus, kārtību un citus šajā regulā 
iekļautus aspektus, lai attiecībā uz 
jauniem vieglajiem automobiļiem noteiktu 
CO2 emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.”;
d) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:
“7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
14.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pielāgotu I pielikumā iekļautās formulas 
nolūkā atspoguļot visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Regulā 
(EK) Nr. 692/2008, vienlaikus nodrošinot 
to, lai saskaņā ar vecajām un jaunajām 
testa procedūrām ražotājiem un 
automobiļiem ar dažādu lietderību tiktu 
piemērotas samazināšanas prasības ar 
salīdzināmu stingrību.”;

Or. ro

Grozījums Nr. 93
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) regulas 13. panta 2. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu:
“2. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un pēc 
tam reizi trijos gados pieņem pasākumus 
I pielikuma grozīšanai, lai pielāgotu tajā 
minētās M0 un F0 vērtības attiecīgi vidējai 
jaunu vieglo automobiļu masai un 
balstvirsmai trijos iepriekšējos kalendāra 
gados.”;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) regulas 13. panta 3. punktā iekļauj 
šādu 1.a daļu:
“Lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi 
atspoguļotas emisijas reālos apstākļos un 
izmērītās CO2 vērtības ir precīzi 
salīdzināmas, Komisija saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 
3. punktu nodrošina, ka tie elementi, 
kuriem testa procedūrā ir būtiska ietekme 
uz izmērītajām CO2 emisijām, ir precīzi 
noteikti, un ir novērsta testa elastība.”;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Werner Langen, Herbert Reul
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Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 3. punkta otro daļu svītro; b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. Sākot ar 2012. gadu Komisija veic 
ietekmes novērtējumu, lai saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 
3. punktu līdz 2014. gadam pārstrādātu 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteikto CO2
emisiju mērīšanas procedūru, lai šīs 
regulas nolūkā no 2021. gada 1. janvāra 
piemērotu pārstrādātu mērīšanas 
procedūru. Komisija jo īpaši ierosina 
atbilstošus priekšlikumus šo procedūru 
piemērošanai, lai tās pienācīgi 
atspoguļotu transportlīdzekļu faktiskās 
CO2 emisijas, kā arī priekšlikumus 
12. pantā minēto apstiprināto inovatīvo 
tehnoloģiju izmantošanai testa ciklā. 
Komisija nodrošina minēto procedūru 
regulāru pārskatīšanu.”;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) regulas 13. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“3.a Komisija izvērtē iespēju aizstāt 
izplūdes gāzu pieeju, kurā ņem vērā tikai 
ar degvielas ražošanu un izmantošanu 
saistītās emisijas, ar ekspluatācijas 
perioda pieeju, kurā iekļauj emisijas visos 
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transportlīdzekļa ekspluatācijas posmos, 
sākot no materiālu ražošanas, līdz 
nodošanai metāllūžņos vai otrreizējai 
pārstrādei.”;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) regulas 13. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:
“3.a Komisija apsver ieguvumus, kas 
saistīti ar nodrošināšanu, ka tipa 
apstiprināšanas CO2 vērtībās iekļauj 
emisijas, ko rada transportlīdzekļa 
galveno enerģiju patērējošo ierīču 
lietošana, un vajadzības gadījumā 
ierosina šāda noteikuma stāšanos spēkā 
laikposmā pēc 2020. gada.”;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2015. gada 31. decembrim 
Komisija pabeidz I pielikumā un 11. panta 
atkāpēs minēto īpatnējo emisiju mērķu 
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jauniem vieglajiem automobiļiem noteiktu 
CO2 emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.

pārskatu, lai noteiktu:

a) kārtību ilgtermiņa mērķa 75 g CO2 /km 
sasniegšanai līdz 2025. gadam 
visrentablākajā veidā atkarībā no 
iespējamības apstiprinājuma, 
pamatojoties uz atjauninātā ietekmes 
novērtējuma rezultātiem;
b) minētā mērķa īstenošanas aspektus, 
tostarp maksu par pārsniegtajām 
emisijām.
Pamatojoties uz šo pārskatu un tā 
ietekmes novērtējumu, kurā iekļauj 
vispārēju novērtējumu par ietekmi uz 
automobiļu rūpniecību un no tās 
atkarīgajām nozarēm, Komisija 
vajadzības gadījumā ierosina šo regulu 
grozīt saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru sociāli taisnīgā un ilgtspējīgā 
veidā, pēc iespējas mazāk skarot 
konkurenci.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis nodrošina automobiļu ražotājiem un autobūves piegādātājiem plānošanas 
un ieguldījumu noteiktību. Tomēr turpmākā tehnoloģiskā, ekonomiskā un sociālā attīstība var 
ietekmēt ilgtermiņa mērķa iespējamību. Tāpēc 2015. gadā vajadzētu pārskatīt 2025. gada 
mērķi.

Grozījums Nr. 99
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju 
mērķus, kārtību un citus šajā regulā 

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija ierosina priekšlikumu attiecībā 
uz jauno vieglo automobiļu CO2 emisiju
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iekļautus aspektus, lai attiecībā uz 
jauniem vieglajiem automobiļiem noteiktu
CO2 emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.

mērķiem, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada. Jaunās robežvērtības 
aprēķina tā, lai tās sasniegtu “Ceļvedī uz 
Eiropas vienoto transporta telpu —
virzība uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu transporta sistēmu” 
minētos mērķus, jo īpaši transporta radīto 
SEG emisiju samazināšanu par 60 % līdz 
2050. gadam. Šo priekšlikumu balsta uz 
jauno pasaules mēroga testa (WLTP) 
procedūru. Ja līdz 2014. gada 1. aprīlim
nekāda vienošanās par šo standartu nav 
panākta, priekšlikumu balsta uz 
pašreizējo NEDC testa ciklu.
Priekšlikumā par jauno CO2 robežvērtību 
iekļauj arī:
– vērtējumu par vieglo automobiļu CO2
emisijām ekspluatācijas periodā, kā 
noteikts “Ceļvedī 2050. gadam par 
resursu efektivitāti”. Rezultātus ņem vērā, 
nosakot robežvērtību;
– datus par faktiskajām emisijām reālos 
braukšanas apstākļos.

Or. de

Pamatojums

Ir vēlami visaptveroši testa cikli, kuros ņemti vērā reālie apstākļi. Tomēr ilgstošā lēmumu 
pieņemšanas procesā nedrīkst aizmirst par CO2 mērķiem. Jaunu dzinēju risinājumu un arvien 
zemāka enerģijas patēriņa dēļ vairāk nekā 50 % emisiju rada nevis vieglo automobiļu 
izplūdes gāzes, bet gan automobiļu ražošana un otrreizēja pārstrāde. Vairāki pētījumi liecina, 
ka reālie emisijas līmeņi ir daudz augstāki nekā testa ciklos.

Grozījums Nr. 100
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada, nolūkā līdz 
2025. gadam sasniegt mērķi diapazonā no 
65 g CO2/km līdz 75 g CO2/km, ja vien 
zemu emisiju tehnoloģijas un to izplatība 
tirgū pienācīgi nepamato zemāku mērķi.

Pamatojoties uz šo pārskatu, kurā iekļauj 
vispārēju novērtējumu par ietekmi uz 
automobiļu rūpniecību un no tās 
atkarīgajām nozarēm, Komisija 
vajadzības gadījumā ierosina šo regulu 
grozīt rentablā veidā, pēc iespējas mazāk 
skarot konkurenci un nodrošinot 
Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 
cīņā pret klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada, iekļaujot CO2
emisiju mērķi 2025. gadam, kas nodrošina 
Eiropas Savienības nepārtrauktu vadību 
degvielas taupīšanas un CO2 emisiju 
jomā. Ir būtiski svarīgi noteikt šo mērķi 
pārredzamā veidā un tā pamatā izmantot
plašas ieinteresēto pušu apspriedes un 
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ietekmes novērtējumu; lai nozarē 
nodrošinātu pienācīgu plānošanas un 
ieguldījumu noteiktību, mērķa noteikšanu 
nevajadzētu atlikt pēc 2014. gada.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības CO2 emisiju standarti vieglajiem automobiļiem ir ievērojami paātrinājuši 
uzlabojumus degvielas taupības jomā un nodrošinājuši ES vadošo pozīciju pasaulē. Tomēr arī 
citi tirgi neatpaliek, un ASV jo īpaši ir reglamentētas SEG emisijas un degvielas taupība 
jauniem automobiļiem līdz 2025. gadam. ES būtu jāievēro šis piemērs un jānovērš jebkāda 
kavēšanās turpmāku standartu noteikšanā, vienlaikus nodrošinot pārredzamas un atklātas 
debates.

Grozījums Nr. 102
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ne vēlāk kā 2017. gadā Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada, pamatojoties uz jaunu testa 
procedūru un testa ciklu, kurā ņemta vērā 
pasaules līmenī saskaņotā vieglo 
transportlīdzekļu procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera



PE504.233v01-00 64/76 AM\925662LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ne agrāk kā 2017. gadā Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada un ne agrāk, kā ir pilnībā 
noteikts un īstenots jaunais testa cikls un 
testa procedūras un novērtēti pirmie 
rezultāti.

Or. en

Pamatojums

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the jauns test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Grozījums Nr. 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ne agrāk kā 2017. gadā Komisija 
pārskata īpatnējo emisiju mērķus, kārtību 
un citus šajā regulā iekļautus aspektus, lai 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
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emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada.

mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada un ne agrāk, kā ir pilnībā 
noteikts un īstenots jaunais testa cikls un 
testa procedūras un novērtēti pirmie 
rezultāti.

Or. en

Pamatojums

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the jauns test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing jauns targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. Jauns targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Grozījums Nr. 105
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ar nosacījumu, ka ir ņemts vērā 
jaunais testa cikls, Komisija līdz 
2014. gada 31. decembrim pārskata 
īpatnējo emisiju mērķus, kārtību un citus 
šajā regulā iekļautus aspektus, lai attiecībā 
uz jauniem vieglajiem automobiļiem 
noteiktu CO2 emisiju mērķus, kuri 
piemērojami laikposmā pēc 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pēc iespējas drīz noteikt CO2 emisiju mērķus laikposmam pēc 2020. gada, taču šajā 
procesā ir svarīgi ņemt vērā jauno testa ciklu, pretējā gadījumā process var izrādīties 
neproduktīvs.
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Grozījums Nr. 106
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada, tostarp 
70 g CO2/km mērķi 2035. gadam.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem noteiktu CO2
emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā, sākot ar 2025. gadu.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj šādu punktu:
“5.a Minētajiem mērķiem jābūt 
saskanīgiem ar rentabilitātes nosacījumu 
Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanai 
klimata jomā līdz 2050. gadam.”;

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķi ar pakāpenisku līmeņa pieaugumu ir svarīgi klimata un enerģētikas 
pamatnostādnēm laikposmā līdz 2030. gadam, kā arī lai sasniegtu ES emisiju mērķi 
2050. gadam. Šādi mērķi ir nozīmīgi arī attiecībā uz ieguldījumu noteiktību. Tāpēc tas ir 
jānorāda skaidrāk.

Grozījums Nr. 109
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
14.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
pielāgotu I pielikumā iekļautās formulas 
nolūkā atspoguļot visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) 
Nr. 692/2008. Komisija tādējādi 
nodrošina, ka jebkādas novirzes no 
īpatnējo CO2 emisiju mērķa, kas rodas 
saistībā ar jauno testa procedūru, kura
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samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.

stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, tiek 
novērstas.
Vienlaikus jānodrošina, lai saskaņā ar 
vecajām un jaunajām testa procedūrām 
ražotājiem un automobiļiem ar dažādu 
lietderību tiktu piemērotas samazināšanas 
prasības ar salīdzināmu stingrību.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru pieņemt īstenošanas aktus, lai 
pielāgotu I pielikumā iekļautās formulas 
nolūkā atspoguļot visas izmaiņas 
reglamentētajā testa procedūrā īpatnējo 
CO2 emisiju mērīšanai, kas minēta Regulā
(EK) Nr. 715/2007 un Regulā (EK) 
Nr. 692/2008, vienlaikus nodrošinot to, lai 
saskaņā ar vecajām un jaunajām testa 
procedūrām ražotājiem un automobiļiem ar 
dažādu lietderību tiktu piemērotas 
samazināšanas prasības ar salīdzināmu 
stingrību.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais priekšlikums Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm sniedz tikai ex post kontroles 
iespēju. Tā kā dalībvalstis ir atbildīgas par Savienības tiesību aktu īstenošanu un Komisijai ir 
piešķirtas izpildpilnvaras, ir nepieciešami vienoti īstenošanas nosacījumi. Nozares skatījumā 
dalībvalstīm ir jāuzrauga Komisija. Tāpēc ir jāpiemēro attiecīgā komiteju procedūra.
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Grozījums Nr. 111
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Regulas 8. panta 9. punkta otrajā daļā, 
11. panta 8. punktā, 13. panta 2. punkta 
trešajā daļā un 13. panta 7. punktā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem, sākot 
no [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].
Komisija iesniedz ziņojumu attiecībā uz 
pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu perioda 
beigām. Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tikpat ilgu laiku, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome ne vēlāk 
kā trīs mēnešus pirms katra perioda 
beigām pret šādu pagarinājumu neiebilst.

Or. ro

Grozījums Nr. 112
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
14.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 8. panta 9. punkta 
otrajā daļā, 11. panta 8. punktā, 13. panta 
2. punkta trešajā daļā un 13. panta 
7. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. ro

Grozījums Nr. 113
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 443/2009
14.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. panta 9. punkta otro daļu, 11. panta 
8. punktu, 13. panta 2. punkta trešo daļu un 
13. panta 7. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. ro

Grozījums Nr. 114
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) no 2020. gada: c) no 2020. gada:

Lai noteiktu automobiļu “vidējās 
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īpatnējās CO2 emisijas”, izmanto kādu no 
šādām formulām:

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

i) īpatnējas CO2 emisijas = 95 + 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 = 0,0333. a = 0,0333;
ii) īpatnējās CO2 emisijas = 95 + b × (F –
F0),
kur:
F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m2),
F0 = saskaņā ar 13. panta 2. punktu 
pieņemtā vērtība,
b = 60 % robežvērtību līknes slīpums.

Or. en

Pamatojums

Lai automobiļu ražotājiem nodrošinātu noteiktību pārejas perioda laikā un pieļautu visu 
iespējamo elastību turpmākai pārskatīšanai attiecībā uz 2020. gada mērķi, ir jāievieš 
formula, kuras pamatā ir balstvirsma, un tā jāizmanto paralēli ar formulu, kuras pamatā ir 
masa. Nodrošinot ražotājiem iespēju izvēlēties starp masai vai balstvirsmai piesaistītu mērķi, 
var samazināt CO2 mērķu sasniegšanas kopējās zemākās izmaksas.

Grozījums Nr. 115
Adam Gierek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
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13. panta 2. punktu, 13. panta 2. punktu, mīnus 81 kg,

Or. pl

Pamatojums

Priekšlikuma samazināt vērtību par 81 kg pamatā ir šāds aprēķins: CO2 = 130 + a x (M –
M0), kur: CO2 (vienādojuma kreisā puse) ir vienāds ar 95 g/km, a = 0,0457, un M0 = 
1372,0 kg. Tas nozīmē, ka M = 1291 kg. Jaunajā formulas redakcijā M = 1291 kg būtu jābūt 
sākotnējai jaunās CO2 emisiju samazināšanas bāzei, t. i., M0 = 1291 kg.

Grozījums Nr. 116
Yannick Jadot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

īpatnējas CO2 emisijas = 80 + a × (F – F0),

(Grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Makroekonomiskā modelēšana šo tiesību aktu ietekmes novērtējumā liecina, ka ar 2020. gada 
mērķi saistītie ietaupījumi no mazākiem ES izdevumiem par naftu izraisītu IKP pieaugumu 
par aptuveni EUR 12 miljardiem. Pastiprinot 2020. gada mērķus, šis pieaugums būtu vēl 
lielāks.

Grozījums Nr. 117
Yannick Jadot

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

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),

F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m2),
(Balstvirsma aizstāj transportlīdzekļa masu 
visā tekstā, kur tā ir minēta.)

Or. en

Pamatojums

Automobiļa masa nav labs rādītājs tā lietderībai, tāpēc to nevajadzētu izmantot, lai noteiktu 
īpatnējo emisiju mērķus. Savukārt balstvirsma (šķērsbāze x garumbāze) ir labāks lietderības 
parametrs — tas ir neitrālāks, stabilāks un labāk atspoguļo automobiļa lietderību. 
Automobiļu pircēji drīzāk izvēlētos automobili pēc lieluma, nevis pēc masas. Noteikumi, kuru 
pamatā ir balstvirsma, novērtētu ražotāju centienus samazināt automobiļu svaru un ļautu 
samazināt kopējās ražotāju izmaksas, kas saistītas ar 2020. gada mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 118
Yannick Jadot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 119
Yannick Jadot

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

a = 0,0333. a = slīpums, kas atbilst 60 %, pamatojoties 
uz 2009. gada automobiļiem.

Or. en

Pamatojums

60 % vērtības pamatā ir EK ietekmes novērtējums, kurā tā noteikta kā samērīgākais sloga 
sadalījums starp automobiļu ražotājiem.

Grozījums Nr. 120
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Grozījums Nr. 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a regulas I pielikuma 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“ca) sākot ar 2025. gadu:
īpatnējās CO2 emisijas = 65 + a × (M –
M0),
kur:
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M = transportlīdzekļa masa kilogramos
(kg),
M0 = saskaņā ar 13. panta 2. punktu 
pieņemtā vērtība,
a = *
(*vienāds ar 60 % slīpumu).”.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Yannick Jadot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a regulas I pielikuma 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“ca) sākot ar 2025. gadu:
īpatnējās CO2 emisijas = 60 + a × (F –
F0),
kur:
F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m2),
F0 = saskaņā ar 13. panta 2. punktu 
pieņemtā vērtība,
a = slīpums, kas atbilst 60 %.”.

Or. en

Pamatojums

Ricardo – AEA 2012. gada novembra ziņojumā „Pētot iespējamos automobiļu un furgonu 
CO2 emisiju 2025. gada mērķus Eiropā” minēts, ka 60 g/km mērķis līdz 2025. gadam 
paātrinātu īpaši zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju ieviešanu. Šo mērķi nevar sasniegt, 
izmantojot tikai tradicionālos un hibrīda automobiļus, ja vien netiek samazināts automobiļu 
lielums un veiktspēja. Tāpēc ir vajadzīgi daži norādījumi par transportlīdzekļiem ar īpaši 
zemām oglekļa emisijām.
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Regulas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a regulas I pielikuma 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“ca) sākot ar 2025. gadu:
īpatnējās CO2 emisijas = 75 + a × (M –
M0),
kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = saskaņā ar 13. panta 2. punktu 
pieņemtā vērtība,
a = vērtība, kas vienāda ar 60 % 
slīpumu.”.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa mērķis nodrošina automobiļu ražotājiem un autobūves piegādātājiem plānošanas 
un ieguldījumu noteiktību. 2008. gadā ilgtermiņa mērķis tika noteikts turpmākajiem 
12 gadiem, tāpat būtu jārīkojas arī šoreiz. 75 g mērķis nodrošinātu turpmākus uzlabojumus 
attiecībā uz tradicionālajiem transportlīdzekļiem, taču nepieprasītu jaunāko tehnoloģiju, 
piemēram, elektrotransportlīdzekļu, plašapjoma ieviešanu.


