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ĪSS PAMATOJUMS

Vieglo automobiļu radīto emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam 95 g CO2/km nozīmē 
degvielas gada patēriņa samazinājumu par 27 % salīdzinājumā ar 2015. gada mērķi, kas ir 
130 g. Paredzams, ka tas veicinās pētniecību un inovāciju autobūves nozarē, veicinot videi 
draudzīgu izaugsmi un nodarbinātību un uzlabojot ES rūpniecības starptautisko 
konkurētspēju, vienlaikus samazinot ES atkarību no naftas importa.

Ņemot vērā plašo atbalstu šā tiesību akta priekšlikuma mērķiem, atzinuma sagatavotāja 
piedāvā vairākus grozījumus, kuru kopējais mērķis ir sekmēt priekšlikuma mērķu 
sasniegšanu.  

i) Mērķis laikposmam pēc 2020. gada

Komisijas priekšlikuma trūkums ir tāds, ka tas nesniedz priekšstatu par to, kas notiks pēc 
2020. gada. Kaut arī nav iespējams precīzi prognozēt, kā tieši attīstīsies tehnoloģiskie 
uzlabojumi laikā līdz 2025. gadam, tomēr mērķa noteikšana 2025. gadam a) nodrošinātu 
autobūves nozarei plānošanas un ieguldījumu noteiktību; b) stimulētu tirgu piedāvāt īpaši 
zemu oglekļa dioksīda emisiju transportlīdzekļus; c) saglabātu ES līdera pozīcijas pasaulē 
tīrāku un degvielas patēriņa ziņā efektīvāku automobiļu ražošanā un d) tas būtu nepārprotams 
signāls, ka ir jāturpina emisiju samazināšana. Eiropas Parlamentam ir iespēja vadīt šīs 
diskusijas par laikposmu pēc 2020. gada.

Atzinuma sagatavotāja ierosina 2025. gada mērķi noteikt robežās no 65 g CO2/km līdz 75 g 
CO2/km. Precīzs mērķis būtu jāierosina Komisijai tiesību akta priekšlikumā, kas tai jāiesniedz 
līdz 2014. gada beigām, ņemot vērā to, ka tirgū vajadzētu ieviest zema emisiju līmeņa 
tehnoloģijas. Būtu jāņem vērā, ka Amerikas Savienotajās Valstīs jau ir noteikts mērķis 
2025. gadam.

ii) Alternatīva superkredītu sistēma

Ar Komisijas priekšlikumu laikposmam no 2020. līdz 2023. gadam ievieš superkredītu 
sistēmu automobiļiem, kuru emisijas nepārsniedz 35 g CO2/km, piemērojot reizinātāju 1,3, un 
šādus kredītus sistēmas darbības laikā piemēro ne vairāk kā 20 000 katra ražotāja 
transportlīdzekļu. Superkredītu trūkums ir tāds, ka, lai gan tie var rosināt automobiļu ražotājus 
ražot vairāk transportlīdzekļus ar īpaši zemām CO2 emisijām, tie vienlaikus arī dod šiem 
ražotājiem iespēju pārdot vairāk automobiļu, kuri rada lielu piesārņojumu, tādējādi 
nelabvēlīgi ietekmējot CO2 mērķa sasniegšanu.

Atzinuma sagatavotāja ierosina superkredītiem alternatīvu sistēmu, kuras mērķis ir atvieglot 
un paātrināt vairāk īpaši zemu oglekļa emisiju transportlīdzekļu ieviešanu Savienības tirgū, 
stimulējot un atalgojot ražotājus, kas veikuši ieguldījumus zemu emisiju tehnoloģijās.
Ražotāji, kuru kopējā pārdoto automobiļu skaitā vairāk nekā 5 % ir automobiļi ar emisiju 
līmeni zem 50 g CO2/km, saņems 2 g mērķa palielinājumu (piemēram, 95 g vietā tas būs 97 g 
CO2/km), turpretī ražotājiem, kuru pārdoto zemu emisiju automobiļu procentuālais daudzums 
nepārsniedz 4 %, mērķis tiks samazināts par 1 g.
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iii) Lietderības parametrs — masa pret balstvirsmu

Lai gan transportlīdzekļa masai ir milzīga ietekme uz degvielas patēriņu un CO2 emisijām, uz 
masu balstīts lietderības parametrs ir saglabāts Komisijas priekšlikumā. Ietekmes novērtējuma 
analīze liecina, ka, pāreja no masas uz balstvirsmu rada izmaksu samazinājumu, jo, ņemot 
masu par parametru, neliels svars tiek nepietiekami stimulēts. Ja tiek izmantota balstvirsma, 
tiek ierobežota kroplīga stimulēšana izdarīt izmaiņas automobiļa dizainā. Balstvirsma jo īpaši 
ļautu vairāk izmantot vieglo svaru kā atbilstības nodrošināšanas iespēju.

Neskatoties uz balstvirsmas priekšrocībām, lietderības parametra maiņa neļautu sasniegt 
plānošanas noteiktības mērķi, jo, visticamāk, ražotāji ir jau izplānojuši savus atbilstības 
risinājumus līdz 2020. gadam, pamatojoties uz turpmāku pašreizējā parametra izmantojumu.
Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina divu iespēju sistēmu, kurā no 2016. gada balstvirsmu 
var izmantot kā alternatīvu masai. Dodot ražotājiem iespēju izvēlēties starp masu un 
balstvirsmu, samazinātos kopējās izmaksas saistībā ar 2020. gada mērķa sasniegšanu.

iv) Atšķirība starp tipa apstiprinājuma un reālajām CO2 emisijām (testa cikls)

Nopietnas bažas raisa pieaugošā atšķirība starp jauno vieglo automobiļu tipa apstiprinājumu 
un reālajām emisijām. No literatūras pārskatiem un informācijas no tipa apstiprinājuma 
iestādēm un testēšanas vietām ir skaidrs, ka arvien vairāk tiek izmantoti dažādi elastības 
principi, lai mazinātu jaunu transportlīdzekļu CO2 emisijas. Tiek lēsts, ka elastības iespēju 
piemērošana vieglajiem automobiļiem pēdējā desmitgadē ir novedusi pie reģistrēto tipa 
apstiprinājumu CO2 emisiju samazinājuma apmēram 11 % apmērā (amplitūdā 6 %–16 %), 
kas veido vismaz 1/3 no iegūtā samazinājuma laikposmā no 2002. līdz 2010. gadam (9,3 g/km 
no 26,8 g/km samazinājuma).1

Pastiprinātas elastības iespēju izmantošanas iespējamā ietekme ir neatbilstoša ne tikai no 
regulatīvā viedokļa. Samazinājumi, kuri reģistrēti tipa apstiprinājuma testos un kurus nav 
radījuši transportlīdzekļu tehnoloģiskie uzlabojumi, nerada degvielas patēriņa samazinājumu 
reālos braukšanas apstākļos. Tas nozīmē, ka transportlīdzekļi nenodrošina galalietotājiem 
solīto degvielas izmaksu samazinājumu un tiek maldināti patērētāji. Patērētāju 
neapmierinātība ar reālo degvielas patēriņu var beigās novest pie mazāka atbalsta ES CO2
emisijas samazināšanas politikai. Tāpat dažādu ražotāju izmantoti atšķirīgi elastības 
izmantošanas līmeņi var izraisīt negodīgu konkurenci.

Atzinuma sagatavotāja uzsver vajadzību grozīt Regulu (EK) Nr. 715/20072, lai nodrošinātu, 
ka testu procedūras pareizi atspoguļo emisijas, kas rodas reālos braukšanas apstākļos uz ceļa.
Lai risinātu šo problēmu, ir ierosināti vairāki grozījumi.

                                               
1 Skatīt Komisijas pasūtītos pētījumus:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (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
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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 – grozījumu tiesību akts
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 testa 
procedūras CO2 emisiju mērīšanai nav 
novērsušas to, ka ražotāji izmanto arvien 
plašākas iespējas, kuru dēļ it kā panākts 
CO2 emisiju samazinājums, kas nav 
saistīts ar tehnoloģiskiem uzlabojumiem 
un nav sasniedzams reālos braukšanas 
apstākļos uz ceļa. Šā iemesla dēļ Regula 
(EK) Nr. 715/2007 būtu steidzami un 
vēlākais līdz 2014. gada beigām 
jāpārskata, lai nodrošinātu, ka testa 
procedūras sniedz precīzu priekšstatu par 
CO2 emisijām reālos braukšanas 
apstākļos uz ceļa. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai paātrinātu īpaši zemas oglekļa 
dioksīda emisijas transportlīdzekļu un/vai 
e-automobiļu ienākšanu tirgū, visā 
Savienībā ir jāattīsta piemērota 
infrastruktūra alternatīvo degvielu un 
elektroenerģijas piegādei 
transportlīdzekļiem, tostarp blīvs uzlādes 
punktu tīkls visās attiecīgajās vietās, 
kurās uz vairākām stundām tiek novietoti 
e-automobiļi, piemēram, autostāvvietās, 
no kurām turpmākajā ceļa posmā izmanto 
sabiedrisko transportu. E-automobiļiem 
prioritārā kārtā būtu jāuzglabā tās 
elektroenerģijas pārpalikums, kas 
saražota, izmantojot vēja un/vai saules 
enerģiju. Turklāt visā Eiropā būtu jāievieš 
maināmas numura zīmes, lai īsiem 
braucieniem starp piepilsētu un pilsētu 
vairāk varētu izmantot e-automobiļus. 

Pamatojums

E-automobiļiem ir īpaša nozīme kā tās elektroenerģijas pārpalikuma uzglabāšanas 
līdzekļiem, kura saražota, izmantojot vēja un/vai saules enerģiju. Tomēr trūkst attiecīgās 
infrastruktūras. Turklāt, ieviešot maināmas numura zīmes, kādas izmanto Vācijā un Austrijā, 
varētu motivēt cilvēkus iegādāties nelielu e-automobili (ikdienas) braucieniem starp 
piepilsētu un pilsētu, vienlaikus paturot lielāku auto ģimenes braucieniem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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 

(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 
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500 jauniem vieglajiem automobiļiem 
gadā, ir izslēgti no īpatnējo emisiju mērķa 
un maksas par pārsniegtajām emisijām 
piemērošanas jomas.

1000 jauniem vieglajiem automobiļiem 
gadā, ir izslēgti no īpatnējo emisiju mērķa 
un maksas par pārsniegtajām emisijām 
piemērošanas jomas.

Pamatojums

Ņemot vērā lielo administratīvo slogu, minētā atkāpe būtu jāpiemēro ļoti maziem ražotājiem, 
kuri saražo mazāk nekā 1000 jaunu vieglo automobiļu gadā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru (WLTP), 
kura iespējami drīz pēc tās pabeigšanas 
būtu jāiekļauj Savienības tiesību aktos.
Komisijai būtu jāapsver vajadzība 
papildināt WLTP ar papildu 
noteikumiem, to iekļaujot Savienības 
tiesībās, lai nodrošinātu, ka testa 
procedūras sniedz precīzu priekšstatu par 
CO2 emisijām, kas rodas reālos 
braukšanas apstākļos uz ceļa. 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.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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 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 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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, jo ražotāji jau ir izplānojuši 
savus atbilstības nodrošināšanas 
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priekšrocības, ko radītu pāreja uz
balstvirsmas izmantošana par lietderības 
parametru.

risinājumus līdz 2020. gadam, 
pamatojoties uz turpmāku pašreizējā 
parametra izmantojumu. Tomēr 
balstvirsmas zemākās izmaksas un 
priekšrocības attaisnotu tās izmantošanu
par lietderības parametru no 2025. gada.
Šā iemesla dēļ, lai nākotnē nodrošinātu 
sekmīgu pāreju no masas uz balstvirsmu, 
ir lietderīgi ieviest uz balstvirsmu 
pamatotu formulu, ko ražotāji no 
2016. gada var izmantot kā alternatīvu 
formulai, kuras pamatā ir masa.

Pamatojums

Galvenā balstvirsmas izmantošanas priekšrocība salīdzinājumā ar masu ir tāda, ka tā 
neignorē pašsvaru kā CO2 samazināšanas stratēģiju. Svara samazināšana saskaņā ar 
pašreizējo uz masu pamatoto sistēmu tiek sodīta. Ja automobiļu ražotājs samazina savu 
ražoto automobiļu vidējo svaru, emisijas samazinās, bet šis ražotājs arī saņem grūtāk 
sasniedzamu mērķi. Tas saskaņā ar pašreizējo regulējumu pašsvara izmantošanu padara par 
īpaši nepievilcīgu CO2 samazināšanas stratēģiju, radot lielāku degvielas patēriņu un 
augstākas CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
saistītas ar enerģijas piegādi un 
transportlīdzekļu ražošanu un 
iznīcināšanu, ir pašreizējās 
autotransporta kopējās oglekļa pēdas 
būtiskas sastāvdaļas, un to nozīme 
nākotnē, visticamāk, būtiski palielināsies. 
Šā iemesla dēļ būtu jāīsteno politika, kas 
orientētu ražotājus izvēlēties optimālus 
risinājumus, jo īpaši ņemot vērā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
saistītas ar tās enerģijas ražošanu, kuru 
piegādā transportlīdzekļiem, piemēram, 
elektrība un alternatīva degviela, 
vienlaikus nodrošinot, ka šīs iepriekšējā 
posma emisijas nemazina labumu, kuru 
sniedz uzlabots transportlīdzekļu enerģijas 
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patēriņš, kas ir šīs regulas mērķis. Šajā 
nolūkā Komisijai, turpmāk pārskatot šo 
regulu attiecībā uz laikposmu pēc 
2020. gada, būtu lietderīgi apsvērt tādas 
regulatīvas pieejas izmantošanu, kurā 
ņem vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas saistītas ar enerģijas piegādi un 
transportlīdzekļu dzīves ciklu.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) regulas 1. pantā iekļauj šādu 
2.a daļu:
„Ar šo regulu laikposmam pēc 2025. gada 
jaunu automobiļu vidējām emisijām 
nosaka orientējošu mērķi robežās no 
65 g CO2/km līdz 75 g CO2/km, kā noteikts 
13. panta 5. punktā.”

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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.
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Grozījums Nr. 10

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

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 
1,5 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.

2. Vidējā īpatnējo emisiju mērķa 
pieaugums, kas izriet no 1. punktā 
noteiktā reizinātāja piemērošanas, 
2020.–2023. gada laikposmā katram 
ražotājam nepārsniedz 2,5 g CO2/km 
gadā.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 8. pantā iekļauj šādu 4.a punktu:
„4.a Ja ražošanas atbilstības pārbaudes 
rezultātā dalībvalsts saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 12. panta 
3. punktu konstatē, ka CO2 emisijas 
sērijveidā ražotam transportlīdzeklim 
būtiski atšķiras no apstiprinātā tipa, par 
šo novirzi ziņo Komisijai, sniedzot 
detalizētus datus, kas norādīti šīs regulas 
II pielikumā. 
Īpatnējās CO2 emisijas transportlīdzekļa 
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tipam, kam ir konstatēta novirze, attiecīgi 
pielāgo, aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas nākamajā kalendārajā gadā.”

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 8. pantā iekļauj šādu 4.b punktu:
„4.b Komisija uzrauga paziņoto CO2
emisiju faktiskās vērtības atbilstīgi 
transportlīdzekļa tipam un ražotājam, 
pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem 
informācijas avotiem, un savos ikgadējos 
uzraudzības ziņojumos publicē to 
salīdzinājumu ar tipa apstiprinājuma 
vērtībām.” 

Pamatojums

Daudzi avoti sniedz informāciju par reālajiem degvielas patēriņa datiem. Tie ietver šādus 
datus: dati, ko iesniegušas privātpersonas par savu degvielas patēriņu; nomas automobiļu 
degvielas patēriņa uzraudzības dati; patērētāju vai autosporta organizāciju veikto testu dati. 
Informāciju no minētajiem un citiem avotiem var apkopot, lai sniegtu priekšstatu par to, kā 
mainās atšķirība starp reālo patēriņu un tipa apstiprinājuma degvielas patēriņu, un ļautu 
salīdzināt dažādu ražotāju transportlīdzekļu ekspluatācijas rādītājus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. oktobrim un turpmāk 
reizi trijos gados pieņem pasākumus, ar 
kuriem izdara grozījumus I pielikumā, lai 
pielāgotu tajā minēto M0 skaitli, 
pielīdzinot to jaunu vieglo automobiļu 

Līdz 2014. gada 31. oktobrim un turpmāk 
reizi trijos gados pieņem pasākumus, ar 
kuriem izdara grozījumus I pielikumā, lai 
pielāgotu tajā minētos M0 un F0 skaitļus, 
tos attiecīgi pielīdzinot jaunu vieglo 
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vidējai masai iepriekšējos trijos 
kalendārajos gados.

automobiļu vidējai masai un balstvirsmai 
iepriekšējos trijos kalendārajos gados.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 13. panta 3. punktā iekļauj šādu 
1.a daļu:
“Lai nodrošinātu, ka faktiskās emisijas ir 
pienācīgi atspoguļotas un ka izmērītās 
CO2 vērtības ir precīzi salīdzināmas, 
Komisija saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 14. panta 3. punktu 
nodrošina, ka tie testēšanas procedūras 
elementi, kam ir būtiska ietekme uz 
izmērītajām CO2 emisijām, ir precīzi 
definēti, lai ražotāji nevarētu izmantot 
testa cikla elastību.” 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
13. pants – 3. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 13. panta 3. punktā iekļauj šādu 
1.b daļu:
„Lai pārbaudītu, vai CO2 emisijas 
sērijveidā ražotiem transportlīdzekļiem 
atbilst attiecīgajam tipam apstiprinātajām 
vērtībām, nodrošina, ka aerodinamikas 
un rites pretestības vērtības iegūst no 
transportlīdzekļa, kura ražošanas 
atbilstība tiek pārbaudīta.”
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai transportlīdzeklim, kura ražošanas atbilstību pārbauda, tiktu veikts inerciālas 
ātruma samazināšanas tests, nosakot aerodinamisko un rites pretestību un iegūstot vērtības, 
kuras jāizmanto dinamometra testā, kas ir daļa no ražošanas atbilstības pārbaudes. Tas labos 
pašreizējo situāciju, kad tiek izmantoti dinamometra iestatījumi no sākotnējā testa 
transportlīdzekļa. Šādi jārīkojas tāpēc, ka eksperimentāli pierādījumi liecina — sērijveidā 
ražotam transportlīdzeklim bieži vien nav iespējams atkārtoti iegūt sākotnējās inerciāla 
ātruma samazināšanas testu vērtības.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 13. pantā iekļauj šādu 3.a punktu:
„3.a Komisija apsver ieguvumus saistībā 
ar nodrošināšanu, ka tipa apstiprināšanas 
CO2 vērtībās ir iekļautas emisijas, kuras 
rada transportlīdzekļa galveno enerģiju 
patērējošo ierīču lietošana, un vajadzības 
gadījumā iesniedz priekšlikumus par šāda 
noteikuma stāšanos spēkā attiecībā uz 
laikposmu pēc 2020. gada.”

Pamatojums

Enerģiju izmantojošās ierīces patlaban testa procedūru laikā netiek darbinātas, piemēram, 
gaisa kondicionēšana un lukturi ir izslēgti.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija, 
pamatojoties uz jauno vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzēto pasaules 



AD\931492LV.doc 15/20 PE504.115v02-00

LV

attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem noteiktu CO2 emisiju 
mērķus, kuri piemērojami laikposmā pēc 
2020. gada.

mēroga testa procedūru (WLTP), 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, ar 
mērķi līdz 2025. gadam sasniegt mērķi 
orientējošās robežās no 65 g CO2/km līdz 
75 g CO2/km, ja vien nav pienācīgi 
pamatots zemāks mērķis, ņemot vērā 
zemu emisiju tehnoloģiju izmantošanu un 
ieviešanu tirgū.

Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, kas 
ietver vispārēju novērtējumu par 
automobiļu rūpniecības un saistīto nozaru 
ietekmi, Komisija attiecīgā gadījumā 
iesniedz priekšlikumu par šīs regulas 
grozīšanu tādā veidā, kas ir izmaksu ziņā 
efektīvs, pēc iespējas neitrāls no 
konkurences viedokļa un nodrošina 
Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 
klimata pārmaiņu apkarošanas jomā.
Veicot šo pārskatīšanu, Komisija arī ziņo 
par emisijām, kas saistītas ar 
transportlīdzekļa enerģijas apgādi, un 
attiecīgā gadījumā var iesniegt 
priekšlikumus par to, kā šādas emisijas 
būtu jāņem vērā šajā regulā.
Jebkuras izmaiņas reglamentētajā testa 
procedūrā īpatnējo CO2 emisiju 
mērīšanai, kas paredzēta Regulā (EK) 
Nr. 715/2007 un Regulā (EK) 
Nr. 692/2008, pilnībā ņem vērā, 
izmantojot korelāciju.  

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 8. panta 9. punkta otrajā daļā, Pilnvaras pieņemt 8. panta 9. punkta otrajā 
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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].

daļā, 11. panta 8. punktā, 13. panta 
2. punkta trešajā daļā un 13. panta 
7. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu
no [šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas I pielikuma 1. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„b) no 2016. gada:
izmanto vienu no šādām formulām:
i) īpatnējās CO2 emisijas = 130 + a × (M 
– M0),
kur:
M = transportlīdzekļa masa kilogramos 
(kg),
M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
a = 0,0457;
ii) īpatnējās CO2 emisijas = 130 + b × (F -
F0),

kur:
F = transportlīdzekļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²),
F0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
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13. panta 2. punktu,
b = 17,6.”

Pamatojums

Neraugoties uz balstvirsmas priekšrocībām, lietderības parametra maiņa nesniegtu 
plānošanas noteiktību, jo ražotāji jau ir izplānojuši savus atbilstības nodrošināšanas 
risinājumus līdz 2015. gadam, pamatojoties uz pašreizējo parametru. Šā iemesla dēļ tiek 
ierosināta divu iespēju sistēma, kurā balstvirsmu var izmantot kā masas alternatīvu. Šādas 
elastības piedāvāšana ražotājiem var novest pie vispārēji zemākām izmaksām saistībā ar 
mērķa sasniegšanu, vienlaikus stimulējot svara samazināšanu. Rādītājs b=17,6 ir iegūts no 
EK ietekmes novērtējuma un atbilst 60 % slīpumam, ražotājiem nodrošinot līdzvērtīgu slodzes 
sadalījumu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
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:

izmanto vienu no turpmāk minētajām 
formulām:

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

i) īpatnējās 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 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 
13. panta 2. punktu,
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b = 17,6.

Pamatojums

Šim grozījumam ir tāds pats mērķis kā 17. grozījumam. Balstvirsmas formula ir pielāgota, lai 
nodrošinātu atbilstību 2020. gada mērķim (95 g CO2/km).

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas I pielikumā iekļauj šādu 
2.a punktu:
Ražotājs izmanto to pašu lietderības 
parametru (masu vai balstvirsmu) visiem 
automobiļiem. 

Pamatojums

Ražotājiem ir izvēle izmantot masu vai balstvirsmu kā lietderības parametru, nosakot to 
atbilstību CO2 mērķim. Ja viņiem šādu izvēli piedāvātu katram transportlīdzekļa tipam, tas 
maksimāli vājinātu vispārējos vērienīgos mērķus, neparedzot būtisku stimulu samazināt 
svaru. Viņi vienkārši katram transportlīdzeklim izvēlētos lietderības parametru, kuram ir 
vajadzīga vismazākā piepūle. Tas viņus nemudinātu kā vispārēju stratēģiju izmantot svara 
samazināšanu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 443/2009
I pielikums – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas I pielikumā iekļauj šādu 
2.b punktu:
„Līdzko ražotājs ir izvēlējies izmantot 
balstvirsmu kā lietderības parametru, lai 
nodrošinātu atbilsmi īpatnējo emisiju 
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mērķim, tas turpmākajos gados nedrīkst 
vairs atgriezties pie masas izmantošanas.”

Pamatojums

Līdzko ražotājs ir izvēlējies izmantot balstvirsmu kā lietderības parametru, lai nodrošinātu 
atbilsmi CO2  mērķim, tas turpmākajos gados nedrīkst vairs atgriezties pie masas 
izmantošanas. Tas nepieciešams, lai izvairītos no nevēlamiem stimuliem mainīt automobiļa 
dizainu tā, ka tiek apdraudēta CO2 mērķa sasniegšana, kā arī ekonomiskās priekšrocības, kas 
no tā izriet.
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