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ĪSS PAMATOJUMS

Vieglās automašīnas un vieglie kravas automobiļi kopā rada vairāk nekā pusi no visām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām transporta nozarē Eiropā. Siltumnīcefekta gāzu emisijas citās 
nozarēs pārsvarā samazinās, bet transporta nozarē kopš 1990. gada ir pieaugušas par 23 %.

Vieglajiem kravas automobiļiem 2020. gada mērķis 147 g CO2/km paredz samazināt ikgadējo 
degvielas patēriņu par 17 % salīdzinājumā ar 2017. gada mērķi, kas ir 175 g. Sagaidāms, ka 
tas stimulēs pētniecību un inovācijas automobiļu ražošanas nozarē, veicinot videi draudzīgu 
izaugsmi un darbvietas un uzlabojot ES ražotāju konkurētspēju starptautiskā līmenī.

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

Ņemot vērā plašo atbalstu šī tiesību akta priekšlikuma mērķiem, atzinuma sagatavotāja 
piedāvā vairākus grozījumus, kuru kopējais mērķis ir stiprināt priekšlikuma mērķus.

i) mērķis laikam pēc 2020. gada;

Komisijas priekšlikuma trūkums ir tāds, ka tas nesniedz priekšstatu par to, kas notiks pēc 
2020. gada. Lai gan nav iespējams precīzi prognozēt tehnoloģisko uzlabojumu gaitu līdz 
2025. gadam, mērķa noteikšana 2025. gadam: a) sniegtu noteiktību automobiļu rūpniecības 
plānošanai un investīcijām; b) stimulētu ļoti zema oglekļa emisijas līmeņa transportlīdzekļu 
tirgu; c) saglabātu ES vadošo lomu pasaules mērogā tīrāku zema degvielas patēriņa 
transportlīdzekļu ražošanā; d) dotu skaidru politisku signālu par nepieciešamību turpināt 
samazināt emisijas. Eiropas Parlamentam ir iespēja virzīt diskusiju par laiku pēc 2020. gada.

Atzinuma sagatavotāja ierosina 2025. gada mērķi diapazonā no 100 g CO2/km līdz 
115 g CO2/km. Precīzs mērķis būtu jāierosina Komisijai likumdošanas priekšlikumā, kas 
jāiesniedz līdz 2014. gada beigām, ņemot vērā zemas emisijas tehnoloģiju paredzamo 
ieviešanu tirgū. Jānorāda, ka ASV jau ir noteikts mērķis 2025. gadam.

ii) pretrunas starp tipa apstiprinājumu un reālās pasaules emisijām (testa cikls).

Svarīga joma, kas rada bažas, ir pieaugošā atšķirība starp tipa apstiprinājumu un reālajām 
emisijām no vieglajiem kravas automobiļiem. No literatūras apskata un tipa 
apstiprinātājiestāžu un testēšanas uzņēmumu sniegtās informācijas ir skaidrs, ka elastība 
arvien vairāk tiek izmantota, lai pazeminātu jaunu transportlīdzekļu CO2/km emisijas. Par 
vieglajiem kravas automobiļiem tiek lēsts, ka elastīguma piemērošana pēdējo desmit gadu 
laikā ir samazinājusi reģistrētu tipa apstiprinājuma CO2 emisijas par apmēram 7 % (diapazonā 
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no 3,5 līdz 10,5 %), kas veido vismaz 1/3 no aprēķinātajiem samazinājumiem, kas sasniegti 
2002.–2010. gada laikposmā (12,5 g/km no 35,5 g/km samazinājuma)1.

Elastības izmantošanas palielināšanās iespējamā ietekme ir svarīga ne tikai no regulatīvā
viedokļa. Samazinājumi no tipa apstiprinājuma testa, kas nav radušies no transportlīdzekļu 
tehnoloģiskiem uzlabojumiem, neizraisa degvielas patēriņa samazināšanos reālos braucienos. 
Tas nozīmē, ka transportlīdzekļi nesniedz galalietotājiem solīto degvielas izmaksu 
samazinājumu, kas noved pie patērētāju dezinformēšanas. Patērētāju vilšanās par reālajiem 
degvielas patēriņa rādītājiem galu galā var novest pie atbalsta mazināšanās Eiropas CO2
emisiju samazināšanas politikai. Turklāt tas, ka dažādi ražotāji elastību izmanto dažādā 
apjomā, var izraisīt negodīgu konkurenci.

Atzinuma sagatavotāja uzsver nepieciešamību grozīt Regulu (EK) 715/20072, lai nodrošinātu, 
ka testa procedūras pienācīgi atspoguļo emisijas, kas rodas uz ceļa. Vairāki grozījumi ir 
ierosināti, lai risinātu šo jautājumu.

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 akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

                                               
1 Skatīt Komisijas veiktos 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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pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām.

pasākumiem, kā arī inovatīvām 
tehnoloģijām. Tomēr Komisijas veiktie 
pētījumi ir parādījuši, ka testa procedūras, 
ko izmanto, lai izmērītu CO2 emisijas 
saskaņā ar minēto regulu, nav liegušas 
ražotājiem palielināt elastības 
izmantošanu, tādēļ iespējamie CO2
emisiju samazinājumi nav attiecināmi uz 
tehnoloģiskiem uzlabojumiem un tos 
nevar sasniegt reālos apstākļos uz ceļa. 
Tāpēc steidzami un vēlākais līdz 
2014. gada beigām ir jāpārskata 
Regula (EK) Nr. 715/2007, lai 
nodrošinātu, ka testa procedūras 
pienācīgi atspoguļo reālās CO2 emisijas, 
kas rodas braucot.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Atzīstot, ka vairākums rūpniecības 
nozaru Eiropas Savienībā ir veltījušas 
ievērojamus centienus tam, lai 
samazinātu CO2 emisijas un uzlabotu 
efektivitāti, arī vieglo kravas automobiļu 
ražotājiem ir nepieciešams kļūt 
efektīvākiem, lai būtu iespējams sasniegt 
vērienīgos Eiropas mērķus klimata jomā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Vērienīgāki CO2 samazināšanas 
mērķi ir realizējami, bet ražotājiem ir 
nepieciešamas juridiskas vadlīnijas, lai 
ieguldītu ekoloģiskās un degvielu 
taupošās tehnoloģijās, vienlaikus 
nenonākot neizdevīgos konkurences 
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apstākļos.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu 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 
500 jauniem vieglajiem kravas 
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 kravas 
automobiļiem gadā, ir izslēgti no īpatnējo 
emisiju mērķa un maksas par 
pārsniegtajām emisijām piemērošanas 
jomas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Degvielas izmaksu palielināšanās 
kļūst par vienu no galvenajām problēmām 
Eiropas uzņēmumiem, turklāt Eiropas 
Savienība importē lielāko daļu no 
transporta nozarē patērētās naftas. 
Degvielas patēriņa samazināšana 
palīdzētu gan uzņēmumiem, gan 
Savienībai, samazinot atkarību no naftas.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai paātrinātu ultrazemu oglekļa 
emisiju transportlīdzekļu ieviešanu tirgū, 
ir nepieciešams visā Savienībā attīstīt 
piemērotu infrastruktūru alternatīvo 
degvielu un elektroenerģijas piegādei 
transportlīdzekļiem, tostarp blīvu uzlādes 
punktu tīklu visās attiecīgajās vietās, 
piemēram, dzīvesvietās, darba vietās, 
iepirkšanās vietās un pie galvenajiem 
ceļiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) 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.

(9) Komisijai būtu sīkāk jānovērtē datu
pieejamība par tādiem lietderības 
parametriem, kas nav masa, un to
izmantošana par lietderības parametru 
I pielikumā iekļautajās formulās.

Pamatojums

Tādu lietderības parametru izmantošana, kas nav masa, novērstu tendenci 
transportlīdzekļiem kļūt aizvien smagākiem un veicinātu vieglāku transportlīdzekļu izstrādi, 
kas pašlaik netiek stimulēta.



PE504.120v02-00 8/15 AD\932843LV.doc

LV

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Regulā noteikts, ka Komisijai jāveic 
ietekmes novērtējums, lai pārskatītu testa 
procedūras ar mērķi adekvāti atspoguļot 
automobiļu reālo situāciju CO2 emisiju 
jomā. Šis darbs norisinās, ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijā izstrādājot 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto 
pasaules mēroga testa procedūru (WLTP),
kas pēc pabeigšanas pēc iespējas ātrāk 
būtu jāintegrē Savienības tiesību aktos.
Komisijai, kad tā integrēs WLTP 
Savienības tiesību aktos, būtu jāapsver 
nepieciešamība to papildināt ar papildu 
noteikumiem, lai nodrošinātu, ka testa 
procedūras pienācīgi atspoguļo emisijas, 
kas rodas faktiskos 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.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
saistītas ar enerģijas piegādi un 
transportlīdzekļu ražošanu un 
iznīcināšanu, ir būtiskas sastāvdaļas 
pašreizējā vispārējā autotransporta 
oglekļa pēdā, un to nozīme varētu būtiski 
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palielināties nākotnē. Tādēļ ir vajadzīga 
politiska rīcība, kas orientētu ražotājus 
izvēlēties optimālus risinājumus, jo īpaši 
ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kas saistītas ar tādas enerģijas ražošanu, 
ko piegādā transportlīdzekļiem, un 
nodrošinot, ka šīs emisijas nemazina 
priekšrocības, ko sniedz uzlabots 
transportlīdzekļa enerģijas patēriņš 
darbības laikā, ko paredz panākt ar šo 
regulu. Šajā sakarā nākamajā šīs regulas 
pārskatīšanas reizē attiecībā uz laikposmu 
pēc 2020. gada Komisijai vajadzētu 
apsvērt tādas regulatīvas pieejas 
izmantošanu, kurā tiek ņemtas vērā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
saistītas ar enerģijas piegādi 
transportlīdzekļiem un ar 
transportlīdzekļa dzīves ciklu.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 510/2011.
2. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
„5. pants
Superkredīti
Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 
katru jaunu vieglo kravas automobili, 
kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, skaita kā:
– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2014. gadā,
– 3,5 vieglos kravas automobiļus 
2015. gadā,
– 2,5 vieglos kravas automobiļus 
2016. gadā,
– 1,5 vieglos kravas automobiļus 
2017. gadā,
– 1 vieglo kravas automobili no 
2018. gada.”

Pamatojums

Lai samazinātu transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksas un sasniegtu šajā priekšlikumā 
noteiktos vides mērķus, superkredīti būtu efektīvs stimuls attīstīt visu veidu „tīros” 
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transportlīdzekļus (elektriskos, hibrīdus u. c.). Ierosinātā maksimālā rādītāja atcelšana 
sekmēs to, ka ražotāji palielinās tirgū laisto „tīro” transportlīdzekļu skaitu, un risinās 
jautājumu par degvielas izmaksām uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011.
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Regulas 8. pantā iekļauj šādu 
4.a punktu:
„(4a) Ja ražojumu atbilstības pārbaudes 
rezultātā dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 
2007/46/EK 12. panta 3. punktu konstatē, 
ka CO2 emisijas transportlīdzeklim būtiski 
atšķiras no apstiprinātā tipa, par šādu 
novirzi ziņo Komisijai kopā ar 
detalizētiem datiem, kas precizēti šīs 
regulas II pielikumā. 
Transportlīdzekļa tipa, kam ir konstatēta 
novirze, īpatnējās CO2 emisijas attiecīgi 
koriģē, aprēķinot vidējās īpatnējās CO2
emisijas nākamajā kalendārajā gadā.”

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011.
8. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Regulas 8. pantā iekļauj šādu 
4.b punktu:
„(4b) Komisija uzrauga reālos CO2
emisijas rādītājus atbilstoši 
transportlīdzekļa tipam un ražotājam, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
informācijas avotu un publicē ikgadējos 
uzraudzības ziņojumos, kā tās atbilst tipa
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apstiprinājuma vērtībām.” 

Pamatojums

Vairāki avoti sniedz informāciju par faktiskajiem pasaules degvielas patēriņa datiem. Tie ir 
šāda veida: savākti dati no privātpersonām par viņu personīgo degvielas patēriņu; degvielas 
patēriņa uzraudzība nomas automobiļiem; testi, ko veikušas patērētāju vai uzraudzības 
organizācijas. Informāciju no šiem un citiem avotiem var apkopot, lai sniegtu priekšstatu par 
to, kā faktiskā situācija atšķiras no tipa apstiprinājumā norādītā degvielas patēriņa, un lai 
varētu salīdzināt dažādu ražotāju transportlīdzekļu sniegumu.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līdz 2015. gada 31. decembrim, 
pamatojoties uz jauno vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzēto pasaules 
mēroga testa procedūru (WLTP),
Komisija pārskata īpatnējo emisiju mērķus, 
kārtību un citus šajā regulā iekļautus 
aspektus, lai attiecībā uz jauniem 
vieglajiem kravas automobiļiem noteiktu 
CO2 emisiju mērķus, kuri piemērojami 
laikposmā pēc 2020. gada, ar nolūku līdz 
2025. gadam sasniegt mērķi indikatīvās 
robežās no 100 g CO2/km līdz 115 g 
CO2/km, ja vien nav pienācīga pamata 
zemāka mērķa noteikšanai, ņemot vērā 
zemas emisijas tehnoloģiju izmantošanu 
un ieviešanu tirgū.
Pamatojoties uz šo pārskatu, kas ietver 
vispārēju novērtējumu par automobiļu 
rūpniecības un saistīto nozaru ietekmi, 
Komisija vajadzības gadījumā iesniedz 
priekšlikumu, lai šo regulu grozītu tādā 
veidā, kas ir izmaksu ziņā efektīvs, pēc 
iespējas neitrāls no konkurences viedokļa 
un nodrošina Savienības ilgtermiņa 
mērķu izpildi cīņā pret klimata 
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pārmaiņām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011.
13. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 13. panta 6. punktā iekļauj šādu 
1.a daļu:
„Lai nodrošinātu, ka faktiskās emisijas ir 
pareizi atspoguļotas un ka izmērītās CO2
vērtības ir precīzi salīdzināmas, Komisija 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 
14. panta 3. punktu nodrošina, ka ir 
precīzi definēti tie testēšanas procedūras 
elementi, kam ir ievērojama ietekme uz 
izmērītajām CO2 emisijām, lai ražotāji 
nevarētu izmantot testa cikla elastību.”

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011.
13. pants – 6. 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, tiek nodrošināts, ka 
aerodinamikas un rites pretestības vērtība 
ir iegūta no transportlīdzekļa, kura 
ražošanas atbilstība tiek pārbaudīta.”

Pamatojums

Ir svarīgi, lai transportlīdzeklim, kura ražošanas atbilstību pārbauda, tiktu veikts inerciālas 
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ātruma samazināšanas tests, nosakot aerodinamisko un rites pretestību un iegūstot vērtības, 
ko izmantot dinamometra testā, kas ir daļa no ražošanas atbilstības pārbaudes. Tas mainītu 
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. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 510/2011.
13. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 13. pantā iekļauj šādu 6.a 
punktu:
„(6a) Komisija apsver, vai ir lietderīgi tipa 
apstiprinājuma CO2 vērtībās iekļaut 
emisijas, kas rodas no galvenajām 
enerģiju izmantojošajām transportlīdzekļa 
ierīcēm, un vajadzības gadījumā sagatavo 
priekšlikumus, lai šāds noteikums stātos 
spēkā pēc 2020. gada.”

Pamatojums

Enerģiju izmantojošas ierīces pašlaik netiek aktivizētas testa procedūru laikā, piemēram, 
gaisa kondicionēšana un lukturi tiek izslēgti.
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