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ĪSS PAMATOJUMS

1. Regulas priekšlikuma pamatojums ir tāds, ka vieglo kravas automobiļu (VKA) degvielas 
patēriņa samazināšana pazeminās transporta radīto kopējo CO2 emisiju līmeni, tādējādi 
ierobežojot klimata pārmaiņas.

2. Priekšlikumā ir izklāstīti CO2 emisiju ierobežojumi jauniem VKA Eiropas Savienībā.
Ikvienam ražotājam vai importētājam, kurš attiecīgā grafika termiņos neievēros prasības, 
būs jāmaksā sodanauda.

3. Eiropas Komisijas motivācija ir nodrošināt, lai ražotāji laistu tirgū jaunus 
transportlīdzekļus ar labākiem CO2 emisiju rādītājiem. Lietotājiem tas dos iespēju 
atjaunināt autoparku un samazināt savu daļu transporta radītajās oglekļa emisijās.

4. Tomēr turpmāk minēto iemeslu dēļ var apšaubīt, vai priekšlikums šo mērķi sasniegs:
i) plaši pieņemts, taču vēl nav pilnībā pierādīts, ka starp tendenci, ko dēvē par 

„klimata pārmaiņām”, un cilvēka darbību (arī transportu) pastāv saistība;
ii) CO2 emisiju daudzums ir lielā mērā atkarīgs no transportlīdzekļa degvielas 

patēriņa un tādējādi ir saistīts ne vien ar dzinēja tehnoloģiju, bet arī ar citām 
tehniskajām īpašībām (riepām, degvielas kvalitāti) un transportlīdzekļa 
ekspluatācijas apstākļiem (infrastruktūras kvalitāti, braukšanas ātrumu, 
sastrēgumiem, kravas svaru utt.);

iii) tādēļ pievēršanās tehnoloģijai vien varētu arī nesniegt vēlamos rezultātus;
iv) priekšlikumā, kura paraugs ir Regula par vieglajiem transportlīdzekļiem 

(Regula (EK) Nr. 443/2009), nav pietiekami ņemtas vērā pamatatšķirības starp 
vieglajiem transportlīdzekļiem un VKA, un tajā izvirzītās prasības ir pat vēl 
augstākas: grafiks ir īsāks un sankcijas ir lielākas (EUR 120 salīdzinājumā ar 
EUR 95);

v) ierosinātajos pasākumos galvenā uzmanība pievērsta ekonomiskās ķēdes 
piedāvājuma pusei, taču nav priekšlikumu par to, kā stimulēt pieprasījumu pēc 
vieglajiem kravas automobiļiem (stimuli tirgus dalībniekiem/pircējiem), un nav 
ņemti vērā citi svarīgi degvielas patēriņa elementi;

vi) lai sasniegtu emisiju mērķus 175 g CO2/km (2016. gadā) un 135 g CO2/km 
(2020. gadā) automobiļu rūpniecībai būs jāiegulda vairāk līdzekļu jaunu 
tehnoloģiju izstrādē;

vii) šie ieguldījumi ietekmēs ne vien cenas (kas palielinātos pat par 10 %), mazinot 
transportlīdzekļu pieejamību un liekot tirgus dalībniekiem atturēties no to iegādes 
(viņi būs spiesti izmantot tagadējo autoparku, kam ir sliktāki degvielas patēriņa 
un CO2 emisiju rādītāji, un dažās valstīs tādēļ varētu pat palielināties lietotu 
automobiļu imports);

viii) bet automobiļu rūpniecībai problēmas rada arī tas, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
pieprasījums pēc jauniem automobiļiem ir strauji sarucis; tādēļ potenciāli 
obligātie ieguldījumi jaunu tehnoloģiju attīstībā ir grūti īstenojami un vēl vairāk 
samazinās nozares rentabilitāti (jo īpaši attiecībā uz emisiju mērķi 
135 g CO2/km 2020. gadā);

ix) turklāt liela daļa pētniecībai un izstrādei paredzēto līdzekļu automobiļu 
rūpniecībai jau ir jānovirza „Euro 5” un „Euro 6” mērķu sasniegšanai.
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5. Rodas nopietnas bažas, vai šie pasākumi palīdzēs sasniegt sākotnējo mērķi — novērst 
klimata pārmaiņas — un vai iecerētie mērķi un grafiks ir reāli un izpildāmi.

6. Ņemot vērā:

i) Regulas Nr. 46/2007, 715/2007 un 443/2009;
ii) šīs nozares samērā nelielo daļu kopējo CO2 emisiju apjomā;
iii) to, ka gaisa kvalitātes uzlabošanai jāpanāk degvielas ekonomija, kas uzlabos arī 

transporta nozares CO2 emisiju rādītājus;
iv) spēkā esošās brīvprātīgās saistības (piemēram, Starptautiskās autotransporta 

savienības rezolūciju par brīvprātīgām saistībām līdz 2030. gadam samazināt CO2
emisijas par 30 %), ko uzņēmusies nozare;

v) degvielas ekonomijas kopējās pieauguma tendences, ko izraisa tirgus dalībnieku 
pieprasījums šajā nozarē, kur valda spēcīga konkurence;

vi) jau notikušo VKA degvielas patēriņa samazinājumu un tādēļ mazākas iespējas 
veikt tālākus uzlabojumus;

vii) VKA ražošanas cikla (aptuveni 10 gadi) īpatnības — tas ir ilgāks nekā pasažieru 
automobiļu ražošanas cikls;

viii) risku, ka tās VKA klases, kuru atbilstību mērķiem nevarēs nodrošināt, izzudīs, jo 
lietotāji lielāka transportlīdzekļa vietā iegādāsies vairākus mazākus ar mazāku 
emisiju, tādēļ lielākais transportlīdzeklis, kura atbilstība mērķiem nebūs 
nodrošināma, tiks izņemts no ražošanas;

ix) ka atbilstību mērķiem, iespējams, nevarēs nodrošināt speciālajiem VKA, ko 
izmanto, piemēram, policijas vai glābšanas spēku vajadzībām vai citiem 
sabiedrības interesēm atbilstošiem speciāliem mērķiem;

x) ekonomikas lejupslīdi un tās nopietno ietekmi uz automobiļu ražotājiem un 
lietotājiem;

xi) vajadzību ražotājus atbalstīt, nevis ar apgrūtinošiem pasākumiem (vai pat 
sodanaudām) radīt tiem neizdevīgu stāvokli;

xii) vajadzību uzņēmējus (lietotājus) atbalstīt, nevis ar apšaubāmiem politiskiem 
pasākumiem radīt tiem papildu izmaksas;

xiii) vajadzību ieviest pasākumus, kas vēl vairāk stimulētu pieprasījumu pēc 
transportlīdzekļiem ar uzlabotu degvielas ekonomiju un šādu transportlīdzekļu 
izmantošanu;

xiv) risku, ka nozare un ar to saistītās nozares tiks apgrūtinātas ar faktisku slogu, ko 
radījusi novatoriska, taču nepraktiska politika;

xv) Transporta un tūrisma komitejas kā mobilitātes veicinātāja lomu ES;

Referents ierosina šādus galvenos argumentus:

 atlikt Regulas stāšanos spēkā (par 3 gadiem attiecībā uz mērķi 175 g CO2/km);
 no 135 g CO2/km uz 162 g CO2/km samazināt 2020. gada mērķi;
 no maksājuma par pārsniegtajām emisijām gūtos ieņēmumus izmantot tādu projektu 

finansēšanai, kuru mērķis ir samazināt transporta ietekmi uz vidi;
 uzlabot superkredītu pasākumus, papildus citiem grozījumiem saskaņot sodanaudas, 

kas piemērojamas VKA un pasažieru automobiļiem.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ar Kopienas stratēģiju vieglo 
pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai 
tika izveidota integrēta pieeja, lai līdz 
2012. gadam sasniegtu Kopienas emisiju 
mērķi 120 g CO2/km, kā arī iepazīstinātu ar 
ilgāka laikposma redzējumu par 
turpmākiem emisiju samazinājumiem. 
Regulā (EK) Nr. 443/2009 precizēts šis 
ilgāka laikposma redzējums, nosakot, ka 
visu jauno automobiļu parka vidējās 
emisijas jāsamazina līdz 95 g CO2/km. Lai 
nodrošinātu atbilstību šai pieejai un 
plānošanas noteiktību nozares 
uzņēmumiem, jānosaka arī ilgtermiņa 
mērķis attiecībā uz vieglo kravas 
automobiļu īpatnējām CO2 emisijām 
2022. gadam. Vidējā emisiju mērķvērtība 
135 g CO2/km jāsasniedz līdz 
2022. gadam. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tas, kā ražotājs ir sasniedzis mērķus 
saskaņā ar šo regulu, jānovērtē Kopienas 
mērogā. Ražotājiem, kuru vidējās īpatnējās 
CO2 emisijas pārsniedz ar šo regulu 
atļautās emisijas, no 2014. gada 1. janvāra 

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

attiecībā uz katru kalendāra gadu jāmaksā 
sodanauda par pārsniegtajām emisijām. 
Šai sodanaudai jābūt atšķirīgai atkarībā no 
tā, cik lielā mērā ražotāji nav sasnieguši 
mērķi. Lai nodrošinātu konsekvenci, 
sodanaudas mehānismam jālīdzinās 
mehānismam, kas noteikts Regulā (EK) 
Nr. 443/2009. Summas, kas samaksātas 
sodanaudā par pārsniegtajām emisijām, 
jāuzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem.
(Šī grozījuma mērķis ir vārdu „maksa” 
aizstāt ar vārdu „sodanauda”. Grozījums 
tiek ieviests viscaur tekstā.)

Pamatojums
Šī grozījuma mērķis ir vārdu „maksa” aizstāt ar vārdu „sodanauda”. Tas parādās viscaur 
tekstā (23. un 26. apsvērumā un 6., 8., 10. un 12. pantā).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu reprezentatīvas 
pabeigto transportlīdzekļu CO2 emisiju un 
degvielas ekonomijas vērtības, attiecīgos 
gadījumos Komisijai vajadzētu apsvērt 
tipa apstiprināšanu regulējošo tiesību 
aktu pārskatīšanu.

Pamatojums

Lai ņemtu vērā speciālos nosacījumus attiecībā uz „daudzposmu transportlīdzekļiem” —
tādiem transportlīdzekļiem, kuri sākumā tiek uzbūvēti nepabeigti un kuriem pēc tam jāveic 
vismaz vēl viena komplektācijas kārta pie cita ražotāja —, Eiropas Komisija ir ieteikusi grozīt 
sākotnējo priekšlikumu. Šajā grozījumā atspoguļoti šie ieteikumi.

Grozījums Nr. 4

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

(23a) Ātruma ierobežošanas ierīču 
labvēlīgā ietekme uz vides aizsardzību un 
enerģijas patēriņu, motora un riepu 
nolietojumu un ceļu satiksmes drošību 
sekmēs šīs regulas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ar šo regulu attiecībā uz Kopienā 
reģistrētu jaunu vieglo kravas automobiļu 
vidējām emisijām nosaka mērķvērtību 135 
g CO2/km, kas piemērojama no 
2022. gada. 

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ražotāja „vidējās īpatnējās CO2
emisijas” ir visu tā izgatavoto jauno vieglo 
kravas automobiļu īpatnējo CO2 emisiju 
vidējais rādītājs;

(a) ražotāja „vidējās īpatnējās CO2
emisijas” ir visu tā izgatavoto jauno vieglo 
kravas automobiļu (kas minēti 2. pantā)
īpatnējo CO2 emisiju vidējais rādītājs;

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai ņemtu vērā speciālos nosacījumus attiecībā uz „daudzposmu transportlīdzekļiem”, 
Eiropas Komisija ir ieteikusi grozīt sākotnējo priekšlikumu. Šajā grozījumā atspoguļoti šie 
ieteikumi.
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga)  „pabeigts transportlīdzeklis” ir 
jebkurš transportlīdzeklis, kas bez 
pabeigšanas atbilst visām attiecīgajām 
Direktīvas 2007/46/EK tehniskajām 
prasībām.

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikums attiecas uz pabeigtiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai ar II pielikuma B daļas 5. punktu.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pabeigtā transportlīdzekļa īpatnējās 
emisijas nav zināmas, nepabeigtā 
transportlīdzekļa ražotājs vidējo īpatnējo 
CO2 emisiju vērtību nosaka, izmantojot 
nepabeigtā transportlīdzekļa īpatnējo 
emisiju vērtību.

Pamatojums

Lai ņemtu vērā speciālos nosacījumus attiecībā uz „daudzposmu transportlīdzekļiem”, 
Eiropas Komisija ir ieteikusi grozīt sākotnējo priekšlikumu. Šajā grozījumā atspoguļoti šie 
ieteikumi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa – 1., 2. un 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 75 % 2014. gadā, - 50 % 2014. gadā,
- 80 % 2015. gadā, - 75 % 2015. gadā,

- 100 % no 2016. gada. - 100 % no 2016. gada.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Superkredīti Superkredīti un finansiālie stimuli

Pamatojums

Regulas darbības joma jāpaplašina, lai sekmētu vieglo kravas automobiļu parka atjaunošanu.

Grozījums Nr. 14
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Regulas priekšlikums
5. pants – - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1.a Dalībvalstis var nodrošināt 
finansiālus atvieglojumus, ko piemēro 
sērijveida transportlīdzekļiem, kuri atbilst 
šai regulai un tās īstenošanas 
pasākumiem.
Šādi stimuli ir spēkā visiem jaunajiem 
transportlīdzekļiem, kas pieejami tirgū 
tādā dalībvalstī, kurā vismaz I pielikumā 
norādītie īpatnējie emisiju mērķi tiek 
ievēroti pirms I pielikumā norādītajiem 
termiņiem, un tie zaudē spēku šajos 
dokumentos norādītajos termiņos.

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus, mums jāsekmē autoparka atjaunošana.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1.b Dalībvalstis var piešķirt finansiālus 
stimulus par lietošanā esošo 
transportlīdzekļu modernizēšanu un par 
šai regulai neatbilstīgo transportlīdzekļu 
nodošanu metāllūžņos.

Pamatojums
Lai sasniegtu mērķus, mums jāsekmē autoparka atjaunošana.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – - 1.c punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1.c Attiecībā uz katru transportlīdzekļa 
tipu finansiālie stimuli, kas minēti 1.a un 
2.b punktā, nepārsniedz tādu tehnisko 
iekārtu papildu izmaksas, kuras rodas, lai 
nodrošinātu atbilstību I pielikumā 
noteiktajiem īpatnējo emisiju mērķiem, 
tostarp izmaksas par uzstādīšanu 
transportlīdzeklī.

Pamatojums

Finansiālie stimuli jāpiesaista papildu izmaksām par tehniskajām ierīcēm, kas ieviestas, lai 
nodrošinātu atbilstību emisiju limitiem. 

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1.d Komisiju laicīgi informē par plāniem 
izveidot vai mainīt finansiālos stimulus, 
kas minēti - 1.a un - 1.b punktā.

Pamatojums

Komisijai ir koordinējoša loma.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa – 1., 2. un 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

- 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,

- 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā, 

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

- 1 vieglo kravas automobili no 
2018. gada. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ātruma ierobežojums

No 2018. gada vieglo kravas automobiļu 
ražotāji nodrošina, lai visi 2. pantā 
norādītie jaunie vieglie kravas automobiļi, 
kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, būtu 
aprīkoti ar ātruma ierobežošanas ierīcēm, 
kurām ir iestatīts maksimālais ātrums 
120 km/h.

Pamatojums

Atšķirībā no smagā kravas autotransporta vieglie kravas automobiļi šobrīd nav apgādāti ar 
ātruma ierobežošanas ierīcēm. Ātruma ierobežotāju izmantošana ir ļoti rentabls veids, kā 
samazināt degvielas patēriņu, CO2 emisijas un sekmēt ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 
Komisija stingri nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām attiecīgi ikvienam
ražotājam vai grupas vadītājam, ja ražotāja 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

kravas automobiļu skaits,

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

kravas automobiļu skaits, 

Pamatojums

Maksai par pārsniegtajām emisijām jāatbilst maksai, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 443/2009 
(vieglo automobiļu CO2 emisijas).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – pirmais punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„pārsniegtās emisijas” ir gramos uz 
kilometru (pozitīvs skaitlis) izteikta un līdz 
trim zīmēm aiz komata noapaļota CO2
vērtība, par kuru ražotājs pārsniedzis 
īpatnējo emisiju mērķi kalendāra gadā vai 
kalendāra gada daļā, uz kuru attiecas 
4. pantā noteiktās saistības, ņemot vērā 
CO2 emisiju samazinājumu saistībā ar 

„pārsniegtās emisijas” ir gramos uz 
kilometru (pozitīvs skaitlis) izteikta un līdz 
trim zīmēm aiz komata noapaļota CO2
vērtība, par kuru ražotājs pārsniedzis 
īpatnējo emisiju mērķi kalendāra gadā vai 
kalendāra gada daļā, uz kuru attiecas 
4. pantā noteiktās saistības, ņemot vērā 
CO2 emisiju samazinājumu saistībā ar 
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inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 
apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam; un

inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 
apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam, un 
saistībā ar tādu ātruma ierobežošanas 
ierīču izmantošanu, kas apstiprinātas 
atbilstīgi 5. pantam; un

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta ieņēmumiem un izmanto vienīgi 
tādu projektu finansēšanai, kuru mērķis 
ir inovatīvu tehnoloģiju izmantošana, lai 
novērstu transporta negatīvo ietekmi uz 
vidi.

Pamatojums

Ieņēmumi no maksājuma par pārsniegtajām emisijām būtu jānovirza pētījumiem par to, kā 
tālāk uzlabot nozares veikumu vides jomā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumu atkāpei no tā īpatnējo emisiju 
mērķa izpildes, kas aprēķināts saskaņā ar 
I pielikumu, var iesniegt ražotājs, kura 
izgatavoto vieglo kravas automobiļu skaits, 
kas katru gadu tiek reģistrēti Kopienā, 
nepārsniedz 22 000 un:

Pieteikumu atkāpei no tā īpatnējo emisiju 
mērķa izpildes, kas aprēķināts saskaņā ar 
I pielikumu, var iesniegt ražotājs, kura 
izgatavoto vieglo kravas automobiļu skaits,
kas katru gadu tiek reģistrēti Kopienā, 
nepārsniedz 25 000 un:

Pamatojums

Ņemot vērā, ka mazo ražotāju kopējā daļa VKA tirgū ir tikai 5 %, referents ierosina 
paaugstināt robežvērtību attiecībā uz reģistrētiem transportlīdzekļiem no 22 000 (1 % no 
kopējiem ES pārdotajiem VKA) līdz 25 000 (aptuveni 1,4 %). Tas joprojām būtu mazāk nekā 
Regulā (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju samazināšanu jauniem pasažieru automobiļiem 
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pieņemtais skaitlis (2 % no pārdošanas kopapjoma). Tas mazajiem ražotājiem dotu iespēju 
elastīgāk rīkoties, atgūstoties no ekonomikas krīzes.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) kurš ir daļa no saistītu ražotāju grupas, 
kas kopā ir atbildīga par mazāk nekā 
25 000 Kopienā kalendāra gadā 
reģistrētiem jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem; vai

Pamatojums

Ņemot vērā, ka mazo ražotāju kopējā daļa VKA tirgū ir tikai 5 %, referents ierosina 
paaugstināt robežvērtību attiecībā uz reģistrētiem transportlīdzekļiem no 22 000 (1 % no 
kopējiem ES pārdotajiem VKA) līdz 25 000 (aptuveni 1,4 %). Tas joprojām būtu mazāk nekā 
Regulā (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju samazināšanu jauniem pasažieru automobiļiem 
pieņemtais skaitlis (2 % no pārdošanas kopapjoma). Tas mazajiem ražotājiem dotu iespēju 
elastīgāk rīkoties, atgūstoties no ekonomikas krīzes.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
emisiju samazināšanas iespējām, tostarp 
ekonomiskajām un tehniskajām iespējām 
samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un 
ņemot vērā ražotā vieglā kravas automobiļa 
tipa tirgu.

(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
emisiju samazināšanas iespējām un 
vidējam rādītājam nozarē, tostarp 
ekonomiskajām un tehniskajām iespējām 
samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un 
ņemot vērā ražotā vieglā kravas automobiļa 
tipa tirgu.

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi 175 g CO2/km, vidējās CO2 emisijas nozarē jāsamazina par 14 %, 
turpretī dažiem mazajiem ražotājiem tās būtu jāsamazina vairāk nekā divkārt tik. Tādēļ, lai 
mazie ražotāji netiktu diskriminēti, nozares vidējais rādītājs būtu jāiekļauj kritērijos, kurus 
ņem vērā, apstiprinot atkāpi.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punktā par vieglo pasažieru automobiļu CO2
emisijām ir minēts, ka Komisija līdz 2010. gadam pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
šādu inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2016. gada 31. oktobrim un turpmāk 
reizi trijos gados pieņem pasākumus, ar 
kuriem izdara grozījumus I pielikumā, lai 
pielāgotu tajā minēto M0 skaitli jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējai masai 
iepriekšējos trijos kalendāra gados.

Līdz 2016. gada 31. oktobrim un turpmāk 
reizi trijos gados pieņem pasākumus, ar 
kuriem izdara grozījumus I pielikumā, lai 
pielāgotu tajā minēto M0 skaitli jaunu 
vieglo kravas automobiļu vidējai masai, 
kas reģistrēta iepriekšējos trijos kalendāra 
gados.
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kārtību, ar kuru līdz 2022. gadam izmaksu 
ziņā efektīvi sasniedz 135 g CO2/km 
ilgtermiņa mērķi, kura īstenojamība vēl 
jāapstiprina, pamatojoties uz atjauninātiem 
ietekmes novērtējuma rezultātiem; and

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.Komisija līdz 2015. gadam pārskata 
paņēmienu II pielikuma B daļas 7. punktā 
minēto pabeigto transportlīdzekļu īpatnējo 
CO2 emisiju noteikšanai un vajadzības 
gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei priekšlikumu grozīt 
II pielikumu.

7. Komisija līdz 2014. gadam attiecīgos 
gadījumos izstrādā metodi pabeigto 
transportlīdzekļu CO2 emisiju un 
degvielas ekonomijas reprezentatīvo 
vērtību noteikšanai.

Pamatojums

Lai ņemtu vērā speciālos nosacījumus attiecībā uz „daudzposmu transportlīdzekļiem”, 
Eiropas Komisija ir ieteikusi grozīt sākotnējo priekšlikumu. Šajā grozījumā atspoguļoti šie 
ieteikumi.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Grozījums saskaņotības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Lai ņemtu vērā speciālos nosacījumus attiecībā uz „daudzposmu transportlīdzekļiem”, 
Eiropas Komisija ir ieteikusi grozīt sākotnējo priekšlikumu. Šajā grozījumā atspoguļoti šie 
ieteikumi.
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