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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
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) Pasaules tirgus progresīvu tehnoloģiju 
izstrādē transportlīdzekļu efektivitātes 
palielināšanai ir izaugsmes tirgus.  Šādu 
tirgu turpmāka attīstīšana atbilst 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvai 
„Resursu ziņā efektīva Eiropa”, kas 
atbalsta pāreju uz resursu ziņā efektīvu 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju 
saturu, lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmi. 
Lai minētajā jomā turpinātu stimulēt 
inovāciju, šajā regulā jānosaka ilgtermiņa 
mērķis 2025. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 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 un lai Komisija 
sniegtu ziņojumu par vieglo automobiļu 
CO2 emisiju mērķiem laikposmam pēc 
2020. gada, tostarp par 2025. gadam 
noteicamo mērķi 70 g CO2/km.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Īstenojot pašreizējo Savienības 
reglamentēto procedūru īpatnējās CO2
emisijas mērīšanai, reģistrētie emisijas 
līmeņi ir zemāki nekā emisijas daudzums, 
kādu automobiļi faktiski rada, atrodoties 
ceļu satiksmē. Lai risinātu šīs 
neatbilstības problēmu, ir steidzami — ne 
vēlāk kā 2014. gadā —jāgroza mērīšanas 
procedūras, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
20. jūnija Regulā (EK) Nr. 715/2007 par 
tipa apstiprinājumu mehāniskiem 
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām 
no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, kā arī tās 
īstenošanas pasākumos.
Testa procedūru pārskatīšana patlaban
arī norisinās, ANO Eiropas Ekonomikas 
komisijā izstrādājot vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzēto pasaules 
mēroga testa procedūru, taču šis darbs 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) CO2 emisijas arī turpmāk tiks mērītas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
šīs regulas īstenošanas pasākumiem un 
inovatīvām tehnoloģijām, iekams 
līdzšinējās procedūras aizstās jauna, 
uzlabota un reprezentatīvāka procedūra 
uz ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
(UNECE) izstrādātās vieglo 
transportlīdzekļu pasaules mēroga testa 
procedūras bāzes. Tādēļ Savienībā 
izmantotās mērīšanas procedūras, kas 
minētas Regulā (EK) Nr. 715/2007, līdz 
2014. gadam būtu jāgroza, lai precīzāk 
atspoguļotu transportlīdzekļu faktisko 
CO2 emisijas līmeni, tiem piedaloties ceļu 
satiksmē.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 

(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, ņemot vērā zemākās 
izmaksas un priekšrocības, ko radītu pāreja 
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priekšrocības, ko radītu pāreja uz 
balstvirsmas izmantošana par lietderības 
parametru.

uz balstvirsmas izmantošanu par lietderības 
parametru, attiecībā uz 2025. gada mērķi 
par lietderības parametru būtu jāizmanto 
balstvirsma, un jāparedz ražotājiem 
iespēja laikposmā no 2015. gada līdz 
2020. gadam izmantot balstvirsmu par 
lietderības parametru.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) regulas 1. pantu papildina ar 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, kā arī 
Regulas (EK) Nr. 692/2008 
XII pielikumu, nosaka mērķi 
70 g CO2/km, kurš jāpiemēro no 
2025. gada.”

Or. en

Pamatojums

Parlamenta 2007. gada 24. oktobra rezolūcijā (2007/2119(INI)) ir minēts, ka, izvirzot 
2025. gadam mērķi 70g/km, tiks nodrošināti turpmāki ieguldījumi alternatīvu dzinēju 
attīstīšanā un Eiropā tiks radīts vairāk darbvietu progresīvo tehnoloģiju jomā. Pateicoties 
nepieciešamībai ražot degvielas patēriņa ziņā vēl efektīvākus automobiļus, līdz 2030. gadam 
prognozēts izveidot 110 000 jaunu darbvietu ražošanas sektorā un pētniecības un izstrādes 
jomā, jo īpaši ķīmiskajā rūpniecībā un elektronikas nozarē (McKinsey dati).
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pēc 5. panta iekļauj šādu pantu: iekļauj šādu pantu:

“5.a pants „5.a pants

Superkredīti saistībā ar 95 g CO2/km 
mērķi

Elastīgais zemas oglekļa emisijas 
transportlīdzekļu mandāts

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. Lai noteiktu to, kā ražotājs ievēro savu 
individuālo 4. pantā minēto īpatnējās 
emisijas mērķi, atzīstot augstās izmaksas 
par pētniecību un izstrādi un vienības 
ražošanas izmaksas, kas saistītas ar tādu 
transportlīdzekļu pirmajām paaudzēm, 
kuri rada minimālas oglekļa dioksīda 
emisijas, un nepieciešamību paātrināt un 
atvieglot šādu transportlīdzekļu ieviešanas 
procesu Savienības tirgū, no 2020. gada 
ražotāja individuālo īpatnējās emisijas 
mērķi nosaka šādi:

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.”;

(a) ražotājiem, kas pārdod mazāk nekā 
1 % jaunu vieglo automobiļu, kuru 
īpatnējā CO2 emisija ir mazāka par 35 g 
CO2/km, īpatnējās emisijas mērķi 
samazina par 2 gramiem;

(b) ražotājiem, kas pārdod mazāk nekā 
2 % jaunu vieglo automobiļu, kuru 
īpatnējā CO2 emisija ir mazāka par 35 g 
CO2/km, īpatnējās emisijas mērķi 
samazina par 1 gramu;
(c) ražotājiem, kas pārdod vairāk nekā 
3 % vieglo automobiļu, kuru īpatnējā CO2
emisija ir mazāka par 35 g CO2/km, 
īpatnējās emisijas mērķi palielina par 
1 gramu;
(d) ražotājiem, kas pārdod vairāk nekā 
4 % vieglo automobiļu, kuru īpatnējā CO2
emisija ir mazāka par 35 g CO2/km, 
īpatnējās emisijas mērķi palielina par 
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2 gramiem.
2. Sākot ar …+, dalībvalstis katru gadu 
līdz 28. februārim publisko informāciju 
par to, cik katram ražotājam iepriekšējā 
kalendārajā gadā bijis automobiļu, kuru 
īpatnējā CO2 emisija ir mazāka nekā 35 g 
CO2/km.
3. Sākot ar …+, Komisiju katru gadu līdz 
28. februārim aprēķina, cik lielā mērā 
saskaņā ar elastīgā mandāta principu 
iegūtie kredīti un debeti ir ietekmējuši 
1. pantā noteikto mērķi.”
____________________
+ OV: lūdzu ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu 
atbilstība
1.  Regulas (EK) Nr. 692/2008 9. pantā un 
II pielikumā noteiktie ekspluatācijā esošo 
transportlīdzekļu atbilstības noteikumi 
mutatis mutandis attiecas uz vieglo 
automobiļu degvielas patēriņu un CO2
emisiju šo automobiļu paredzētajā 
kalpošanas laikā parastos izmantošanas 
apstākļos.
2. Ekspluatācijā esošo automobiļu 
testēšanas rezultātiem pievieno pārbaudes 
ziņojumu, ko veikusi neatkarīga 
sertificēta struktūra, kura izvērtējusi, vai 
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ekspluatācijā esošo automobiļu testēšana 
bijusi reprezentatīva parastiem 
izmantošanas apstākļiem un vērā 
ņemtajām korekcijām.
3. Dalībvalstis elektroniskā formātā dara 
publiski pieejamus ekspluatācijā esošo 
automobiļu testēšanas rezultātus un tiem 
pievienoto pārbaudes ziņojumu saskaņā 
ar Regulu 2003/4/EK un trīs mēnešu laikā 
nosūta minētos rezultātus un pārbaudes 
ziņojumu Komisijai.
4. Ja ekspluatācijā esošo automobiļu 
testēšanā konstatēts, ka vieglā automobiļa 
izmērītais CO2 emisijas līmenis pārsniedz 
8. panta 2. punktā minēto īpatnējo CO2
emisijas līmeni par vairāk nekā 4 %, 
Komisija pārrēķina attiecīgā ražotāja 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas par 
iepriekšējiem gadiem, lai konstatētu 
atbilstību īpatnējās emisijas mērķim 
saskaņā ar 8. pantu. Pamatojoties uz 
pārrēķinu, īpatnējās emisijas mērķa 
pārsniegšanas gadījumā piemēro maksu 
par pārsniegtajām emisijām saskaņā ar 
9. pantu.
5. Komisija uztur centralizētu reģistru ar 
dalībvalstu paziņotajiem ekspluatācijā 
esošo automobiļu testēšanas rezultātiem 
un reizi gadā publicē kopsavilkuma 
ziņojumu. Centralizēto reģistru un 
kopsavilkuma ziņojumus dara publiski 
pieejamus elektroniskā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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



PA\923146LV.doc 13/15 PE502.182v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 3. punkta otro daļu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 11

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, tostarp 
2025. gadam nosakot mērķi 70 g CO2/km.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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:

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

kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 

izmanto vienu no turpmāk minētajām 
formulām:
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13. panta 2. punktu,
a = 0,0333.

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

kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = 0,0333.

ii) īpatnējās CO2 emisijas = 95 + b × (F –
F0),
kur:
F = automobiļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²),
F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
b = robežvērtību līknes slīpums 60 %.

Or. en

Pamatojums
Lai automobiļu ražotājiem garantētu noteiktību pārejas posmā un pieļautu pilnīgu elastību 
attiecībā uz turpmākām pārskatīšanām, attiecībā uz 2020. gada mērķi jāievieš formula, kurā 
izmantots balstvirsmas parametrs un kura piemērojama paralēli masas parametra formulai. 
Dodot ražotājiem iespēju izvēlēties, vai izmantot masas parametra vai balstvirsmas 
parametra formulu, kopumā varētu panākt CO2 mērķu sasniegšanas izmaksu samazinājumu.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) I pielikuma 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
„ca) no 2025. gada:
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īpatnējās CO2 emisijas = 70 + a × (F –
F0),
kur:
F = automobiļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²),
F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = robežvērtību līknes slīpums 60 %.”

Or. en


