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PR_COD_1am 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 

treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 

dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 

sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 

daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 

apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti. 

 

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 

aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 

attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 

tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 

ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 

treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..]. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu 

noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Kopienas integrēto 

pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai 

(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0593), 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 

Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0271/2009), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 

stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 

(COM(2009)0665), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 192. panta 

1. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija atzinumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas 

atzinumus (A7-0287/2010), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kā izklāstīts zemāk; 

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 

aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 
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Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Komisija pabeidza ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas pārskatīšanu, 

uzmanību pievēršot aktuālākajām 

problēmām ilgtspējīgas attīstības jomā, 

piemēram, transportam, klimata 

pārmaiņām, sabiedrības veselībai un 

energotaupībai. Šīs problēmas ir 

savstarpēji saistītas un tās var risināt, 

izmantojot energoefektivitātes pasākumus 

transporta jomā. 

Pamatojums 

Būtu jāatsaucas arī uz Eiropas Savienības galvenajām stratēģijām — ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija ir svarīgs stratēģijas dokuments, uz kuru nevienā apsvērumā vēl nav izdarīta 

atsauce. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai veicinātu Eiropas automobiļu 

ražošanas nozares konkurētspēju, 

galvenokārt būtu jāizmanto tādas 

stimulējošas shēmas kā kompensācijas 

par ekoinovācijām un superkredītu 

piešķiršana, nevis aizliegumi, kuri paredz 

kriminālsodus.  

 

Pamatojums 

Galvenie klienti ir uzņēmumi, un degvielas patēriņš ir svarīgs faktors, pieņemot lēmumu 

iegādāties transportlīdzekli. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Šajos paziņojumos tika ierosināta 

integrēta pieeja, lai sasniegtu Kopienas 

mērķi līdz 2012. gadam Kopienā reģistrētu 

jaunu vieglo pasažieru automobiļu vidējās 

emisijas samazināt līdz 120 g CO2/km, 

galveno uzmanību pievēršot obligātiem 

CO2 emisiju samazinājumiem ar nolūku 

samazināt jauno automobiļu parka vidējās 

emisijas līdz 130 g CO2/km, uzlabojot 

transportlīdzekļa dzinēja tehnoloģijas, un 

panākt turpmāku samazinājumu par 

10 g CO2/km vai līdzvērtīgu, ja tehniski tas 

būs vajadzīgs, ar citiem tehniskiem 

uzlabojumiem, tostarp paaugstinot vieglo 

kravas automobiļu degvielas patēriņa 

efektivitāti. 

(5) Šajos paziņojumos tika ierosināta 

integrēta pieeja, lai sasniegtu Kopienas 

mērķi līdz 2012. gadam Kopienā reģistrētu 

jaunu vieglo pasažieru automobiļu vidējās 

emisijas samazināt līdz 120 g CO2/km, 

galveno uzmanību pievēršot obligātiem 

CO2 emisiju samazinājumiem ar nolūku 

samazināt jauno automobiļu parka vidējās 

emisijas līdz 130 g CO2/km, uzlabojot 

transportlīdzekļa dzinēja tehnoloģijas, un 

panākt turpmāku samazinājumu par 

10 g CO2/km vai līdzvērtīgu, ja tehniski tas 

būs vajadzīgs, ar citiem tehniskiem 

uzlabojumiem (kas tostarp paaugstina 

degvielas patēriņa efektivitāti), kuru 

ieviešanu attiecina arī uz citiem 

automobiļu tipiem, tostarp vieglajiem 

kravas automobiļiem. 

 

Pamatojums 

Kā skaidri norādīts Regulas Nr. 661/2009 par mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību 

16. pielikumā, Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir iespējams dažu pieejamo progresīvo 

tehnoloģiju obligātu ieviešanu attiecināt arī uz citām transportlīdzekļu kategorijām, tostarp 

uz vieglajiem kravas automobiļiem. 
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Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Eiropas Parlamenta un Padomes 

1999. gada 13. decembra Direktīva 

1999/94/EK par tādas patērētājiem 

domātas informācijas pieejamību jaunu 

vieglo automobiļu tirdzniecībā, kas 

raksturo degvielas ekonomiju un CO2 

emisiju1 jau ir noteikta prasība, ka 

automobiļu reklāmizdevumos gala 

lietotājiem jānodrošina dati par 

transportlīdzekļa oficiālajām CO2 

emisijām un oficiālo degvielas patēriņu. 

Komisijas interpretācijā, kas minēta 

2003. gada 26. marta Ieteikumā 

2003/217/EK par Direktīvas 1999/94/EK 

prasību attiecībā uz reklāmizdevumiem 

piemērošanu citiem medijiem2, šādos 

materiālos ietilpst arī reklāma. Tādēļ ir 

jāpaplašina Direktīvas 1999/94/EK 

darbības joma, to attiecinot arī uz 

vieglajiem kravas automobiļiem, lai šādu 

automobiļu reklāmā gala lietotājiem tiktu 

sniegti oficiāli dati par transportlīdzekļa 

CO2 emisijām un degvielas patēriņu, 

precizējot informāciju saistībā ar enerģiju 

vai cenu. 

1 OV L 12, 18.1.2000., 16. lpp. 

2 OV L 82, 29.3.2003., 33. lpp. 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 

mazo un specifisku modeļu ražotāju 

iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 

samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 

jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 

mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 

mazo un specifisku modeļu ražotāju 

iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 

samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 

jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 

mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 



 

RR\834584LV.doc 9/82 PE411.042v02-00 

 LV 

transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 

samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un 

atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 

īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 

īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 

jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada 

sākumam. 

transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 

samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un 

visu vieglo kravas automobiļu ražotāju 

CO2 emisiju vidējos rādītājus, kā arī 
atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 

īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 

īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 

jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada 

sākumam. 

Pamatojums 

Alternatīvu emisiju mērķu noteikšanas rezultātā ražotājiem būs vairāk jāpalielina centieni 

nekā automobiļu parka ražotājiem, un vienlaicīgi tiks nodrošināti līdzvērtīgi apstākļi, jo kā 

atsauces vērtību izmantos visu vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 emisiju vidējos 

rādītājus. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Lai nodrošinātu, ka pabeigto 

transportlīdzekļu CO2 emisiju un 

degvielas ekonomijas vērtības ir 

reprezentatīvas un to ka reālās CO2 

emisijas netiek novērtētas par zemu, 

Komisijai vajadzētu ierosināt īpašas 

aprēķina metodes, ar kurām nosaka 

emisijas katram transportlīdzekļu veidam 

un attiecīgos gadījumos apsvērt tipa 

apstiprināšanu regulējošo tiesību aktu 

pārskatīšanu. 

Pamatojums 

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 

transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 3., 4., 12. un 13. grozījumu 

atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģinālās versijas un prasa Komisijai līdz 

2011. gadam sagatavot jaunu priekšlikumu.   

Lai ņemtu vērā speciālos nosacījumus attiecībā uz „daudzposmu transportlīdzekļiem” — 

tādiem transportlīdzekļiem, kuri sākumā netiek pilnībā pabeigti un kuriem pēc tam jāveic 
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vismaz vēl viena komplektācijas kārta cita ražotāja rūpnīcā, — Eiropas Komisija ir ieteikusi 

grozīt sākotnējo priekšlikumu. Šajā grozījumā atspoguļoti šie ieteikumi. 

Grozījums Nr.  7 

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 ir viens 

no faktoriem, kas ietekmē to degvielas 

patēriņu un CO2 emisijas. Saskaņā ar 

principu, ka CO2 emisiju samazināšanas 

nolūkā vairāk jāizmanto ekonomiskie 

stimuli, nevis sodi — brīvprātīga shēma, 

kurā ražotāji par ātruma ierobežošanas 

ierīču iebūvēšanu saņem noteiktus 

kredītpunktus saistībā ar ietaupītajām 

CO2 emisijām, varētu palīdzēt sekmēt 

degvielas ziņā efektīvāku un videi 

draudzīgāku Savienības vieglo kravas 

automobiļu parku. Tomēr, pirmkārt, būtu 

jāveic steidzami pasākumi, lai pamatīgi 

izpētītu, vai, iebūvējot ātruma 

ierobežošanas ierīces, varēs ietaupīt 

ievērojamu apjomu CO2 emisiju un, ja tā 

ir, vai, izveidojot brīvprātīgu shēmu ar 

stimuliem, būs iespējas paplašināt darbības 

jomu Padomes Direktīvai 92/6/EEK par 

ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un 

izmantošanu noteiktu kategoriju 

transportlīdzekļos Savienībā, lai tajā 

iekļautu vieglos kravas automobiļus, uz 

kuriem attiecas šī regula. 

 

Pamatojums 

Ātruma ierobežošanas ierīču iebūvēšana var notikt tikai uz brīvprātības pamata saistībā ar 

prēmiju shēmu un tikai tad, ja ir zinātniski pierādīts, ka ar ātruma ierobežošanas ierīcēm var 

panākt ievērojamu CO2 emisiju samazinājumu. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 

pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 

1999. gada 28. jūnija 

Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 

Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 

īstenošanas kārtību. 

(25) Vidējo emisiju monitoringam un 

ziņošanai par tām jānodrošina vienotas 

ieviešanas prasības, lai varētu pieņemt 

detalizētus noteikumus par vidējo emisiju 

datu vākšanu, reģistrēšanu, 

sagatavošanu, pārraidi, aprēķināšanu un 

paziņošanu un par II pielikuma prasību 

piemērošanu. 

 Turklāt jāpieņem detalizēti noteikumi, lai 

noteiktu, cik lielā mērā ekoinovācijas 

veicina ražotāja īpatnējo emisiju mērķa 

sasniegšanu, pamatojoties uz šajā regulā 

noteiktajiem kritērijiem. 

 Saskaņā ar LESD 291. pantu normas un 

vispārīgi principi par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kas attiecas uz 

Komisijas ieviešanas pilnvaru 

piemērošanu, ir jānosaka iepriekš ar 

regulu, ko pieņem saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru. Līdz jaunās 

regulas pieņemšanai vēl ir spēkā Padomes 

1999. gada 28. jūnija Lēmums 

1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 

piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 

kārtību1, izņemot regulatīvo kontroles 

procedūru, kura nav piemērojama. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Konkrētāk, Komisijai jābūt pilnvarām 

grozīt uzraudzības un ziņošanas prasības, 

ņemot vērā šīs regulas piemērošanā gūto 

pieredzi, noteikt metodes maksas 

ievākšanai par pārsniegtajām emisijām, 

(26) Lai atbilstošos gadījumos pieņemtu 

pielikumus, Komisijai jābūt pilnvarām 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 

290. pantu. Komisijai būtu jāpapildina vai 

jāgroza II pielikumā noteiktās 



 

PE411.042v02-00 12/82 RR\834584LV.doc 

LV 

pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 

attiecībā uz atkāpi dažiem ražotājiem un 

pielāgot I pielikumu, lai ņemtu vērā 

Kopienā reģistrēto jauno vieglo kravas 

automobiļu masas izmaiņas un 

atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testa 

procedūrā īpatnējo CO2 emisiju 

mērīšanai, ko paredz Regula (EK) 

Nr. 715/2007. Tā kā šie pasākumi ir 

vispārīgi un paredzēti, lai grozītu šīs 

regulas nebūtiskus elementus un 

papildinātu šo regulu, pievienojot jaunus 

nebūtiskus elementus, tie jāpieņem 

saskaņā ar regulatīvo kontroles 

procedūru, kas noteikta 

Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā. 

monitoringa un ziņošanas prasības, 

ņemot vērā pieredzi šīs regulas 

piemērošanā, lai noteiktu metodes maksas 

iekasēšanai par pārsniegtajām emisijām 

un lai pieņemtu noteikumus attiecībā uz 

atkāpes piemērošanas kritērijiem, par 

atkāpes saņemšanas pieteikumu saturu, 

kā arī par īpatnējo CO2 emisiju 

samazināšanas programmu saturu un 

novērtējumu, lai veiktu pasākumus 

I pielikuma formulu pieņemšanai un 

atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā 

pārbaudes procedūrā īpatnējo CO2 

emisiju mērīšanai. Ir īpaši būtiski, lai 

Komisija, veicot priekšdarbus, attiecīgi 

apspriestos arī ekspertu līmenī. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šī regula ietilpst papildpasākumos, 

kas paredzēti Kopienas integrētajā pieejā. 

 

Pamatojums 

Ar šo priekšlikumu turpina 2007. gadā aizsākto Komisijas regulatīvo procesu, kura mērķis ir 

mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šajā priekšlikumā apskata vienu no tehnoloģiskajiem 

uzlabojumiem, kuri uzskaitīti COM(2007)0019 galīgajā versijā. 

 

Grozījums Nr.  11 

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 140 

g CO2/km, kas piemērojama no 2020. gada. 
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Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 

ārpus Kopienas, ja tā notikusi mazāk nekā 

trīs mēnešus pirms reģistrācijas Kopienā. 

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 

ārpus Kopienas, ja tā veikta mazāk nekā 

trīs mēnešus pirms reģistrācijas Kopienā. 

Pamatojums 

Ar grozījumu uzlabo teksta skaidrību un to pieskaņo Regulas (EK) Nr. 443/2009 tekstam par 

vieglo automobiļu radītās CO2 emisijas samazināšanu. 

 

Grozījums Nr.  13 

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.  14 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – f punkts 

 

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); 
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Pamatojums 

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 

transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 1., 4., 12. un 13. grozījumu 

atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģinālās versijas un prasa Komisijai līdz 

2011. gadam sagatavot jaunu priekšlikumu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) „īpatnējo emisiju mērķis” ražotājam ir 

indikatīvo īpatnējo CO2 emisiju vidējais 

rādītājs, kas saskaņā ar I pielikumu noteikts 

katram ražotāja izgatavotam jaunam 

vieglajam kravas automobilim. 

(g) „īpatnējo emisiju mērķis” ražotājam ir 

indikatīvo īpatnējo CO2 emisiju vidējais 

rādītājs, kas saskaņā ar I pielikumu noteikts 

katram ražotāja izgatavotam jaunam 

vieglajam kravas automobilim, vai, ja 

saskaņā ar 10. pantu ražotājam piešķir 

atkāpi — īpatnējo CO2  emisiju mērķis, 

kas noteikts atbilstīgi minētajai atkāpei. 

Pamatojums 

Norāde uz īpatnējo CO2 emisiju mērķi ražotājiem, kuriem saskaņā ar šīs Regulas 10. pantu 

piešķir atkāpi, lai pieskaņotu tekstu Regulai (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju 

samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) „balstvirsma” ir šķērsbāze, reizināta 

ar automobiļa garenbāzi, kā noteikts 

atbilstības sertifikātā un minēts 

Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.1 un 

2.3. punktā; 

 

Pamatojums 

Svarīgi definēt balstvirsmu, kas minēta II pielikuma B daļas 5. punktā. 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (gb) „lietderīgā slodze” ir atšķirība starp 

tehniski pieļaujamo maksimālo pilno 

masu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK 

III pielikumam un transportlīdzekļa 

masu; 

 

Pamatojums 

Definīcija pievienota saskaņošanai ar II pielikuma B daļas 5. un 6. punktu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (gc) „pabeigts transportlīdzeklis” ir 

jebkurš transportlīdzeklis, kas nav 

jāpabeidz, lai atbilstu Direktīvā 

2007/46/EK noteiktajām tehniskajām 

prasībām. 

 

Pamatojums 

Tiesību akta priekšlikums attiecas uz pabeigtiem transportlīdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Attiecībā uz pabeigtiem 

transportlīdzekļiem ražotājam jānorāda 
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tikai bāzes transportlīdzekļu īpatnējās 

CO2 emisijas un jāievēro tās saskaņā ar 

1. daļu. 

 

Pamatojums 

Komisija mutiski jau ir norādījusi, ka regulas priekšlikumā norādītā metode nav piemērota 

īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem automobiļiem. Ja transportlīdzekļus pilnveido 

vairākās komplektācijas kārtās, bāzes transportlīdzekļa ražotājam nav iespēju ietekmēt šāda 

pabeigta transportlīdzekļa CO2 emisijas. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja pabeigta transportlīdzekļa īpatnējās 

emisijas nav zināmas, bāzes 

transportlīdzekļa ražotājs vidējo īpatnējo 

CO2 emisiju vērtību nosaka, izmantojot 

bāzes transportlīdzekļa īpatnējo emisiju 

vidējo vērtību. 

Pamatojums 

Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka pašreizējo priekšlikumu par daudzposmu 

transportlīdzekļiem nav iespējams izmantot. Ar šo grozījumu un 1., 3., 12. un 13. grozījumu 

atsakās no slikti sagatavotā priekšlikuma oriģinālās versijas un prasa Komisijai līdz 

2011. gadam sagatavot jaunu priekšlikumu.  

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai noteiktu katra ražotāja vidējo īpatnējo 

CO2 emisiju līmeni, attiecībā uz to pašu 

ražotāju un tajā pašā gadā, ja ražotājs tā 

vēlas, aprēķinos ņem vērā iespējamo CO2 

emisiju samazinājumu zem ražotājam 

noteiktās mērķvērtības atbilstoši Regulai 
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(EK) Nr. 443/2009.  Šādos gadījumos to 

aprēķina šādi:  

 vērtību, kas veido 80 % no starpības starp 

ražotāja īpatnējo emisiju mērķi un 

vidējām īpatnējām emisijām atbilstoši 

Regulai (EK) Nr. 443/2009 atņem no 

vieglo kravas automobiļu vidējā īpatnējās 

CO2 emisijas rādītāja. Direktīva 

2009/33/EK nosaka ekspluatācijas laikā 

nobraukto kilometru skaita vieglajiem 

automobiļiem un vieglajiem kravas 

automobiļiem attiecību 80 % apmērā. 

Pamatojums 

As the reduction of LCV CO2 has been initially introduced as part of the complementary 

measures for passenger vehicles CO2 an averaging between both fleets is the logical 

consequence. Averaging of the manufacturer’s cars and LCVs fleets’ CO2 performance 

should be possible as reducing compliance costs for manufacturers as demonstrated in the 

EU impact assessment. From an environmental and policy point of view it makes no 

difference whether CO2 is reduced for passenger cars and LCVs. Such an averaging does not 

disadvantage those LCV manufacturers without cars as those are all covered under Article 

10. The 80% reflects the longer mileage of LCVs and CO2 reduction measures under this 

regulation (see directive EC/2009/33 Table 3 of the Annex).  

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.c daļa (jauna)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 No 2016. gada 1. janvāra arī pabeigti 

transportlīdzekļi tiek iekļauti aprēķinā, ar 

kuru nosaka katra ražotāja vidējās 

īpatnējās CO2 emisijas. 

 

Pamatojums 

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 

passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 

completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 

applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 

first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 

completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
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receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 

emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 

emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 

lack of data availability before and initial risk of data errors. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

5. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 

katru jaunu vieglo kravas automobili, 

kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 

50 g CO2/km, skaita kā: 

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 

katru jaunu vieglo kravas automobili, 

kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 

50 g CO2/km, skaita kā: 

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 

2014. gadā, 

– 3,5 vieglos kravas automobiļus 

2015. gadā, 

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 

2015. gadā, 

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 

2016. gadā, 

– 1 vieglo kravas automobili no 

2016. gada. 

– 2,0 vieglos kravas automobiļus 

2017. gadā. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

5.a pants (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Īpatnējās emisijas daudzuma mērķis 

alternatīvās degvielas dzinēja 

transportlīdzekļiem 

 Lai noteiktu, vai ražotāji ievēro 4. pantā 

minētos īpatnējo emisiju mērķus, īpatnējo 

CO2 emisiju daudzumu katram 

transportlīdzeklim, kas izstrādāts, lai 

varētu darboties ar maisījumu, kurā ir 

benzīns ar 85 % bioetanola („E85”), un 

kas atbilst attiecīgo Savienības leģislatīvo 

aktu vai Eiropas tehniskajiem 

standartiem, līdz 2015. gada 

31. decembrim samazina par 5 %, jo 
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biodegvielas izmantošanas dēļ tam ir 

lielākas tehnoloģiskās un emisiju 

samazināšanas spējas. Šo samazinājumu 

piemēro vienīgi gadījumos, ja vismaz 

30 % no degvielas uzpildes stacijām tajā 

dalībvalstī, kurā attiecīgais 

transportlīdzeklis ir reģistrēts, piedāvā 

šāda veida alternatīvu degvielu, kas atbilst 

attiecīgajos Savienības leģislatīvajos aktos 

noteiktajiem biodegvielu ilgtspējības 

kritērijiem. 

 

Pamatojums 

Biodegvielas infrastruktūras attīstība varētu nodrošināt ievērojamu automobiļu parka CO2 

emisiju samazinājumu visā degvielas aprites ciklā no ieguves līdz patēriņam. Regulējumam 

attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem, ko darbina ar alternatīvo degvielu, jābūt tādam 

pašam kā Regulā (EK) Nr. 443/2009 par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Jaunu vieglo kravas automobiļu 

ražotāji, kam saskaņā ar 10. pantu nav 

piešķirta atkāpe, var apvienoties grupā, lai 

izpildītu 4. pantā norādītās saistības. 

1. Ražotāji, kam saskaņā ar šīs regulas  

10. pantu vai Regulas (EK) Nr. 443/2009 

11. pantu nav piešķirta atkāpe, var 

apvienoties grupā, lai izpildītu šīs regulas 

4. pantā norādītās saistības. 

Pamatojums 

Jārod iespēja veidot viena ražotāja vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu parku, lai 

CO2 rādītājus varētu izvērtēt kopā, jo tā rezultātā samazinās prasību ievērošanas izmaksas 

ražotājiem, kā tas parādīts ES ietekmes novērtējumā. No vides un politikas viedokļa nav 

atšķirības, vai CO2 līmenis tiek samazināts vieglajiem automobiļiem un VKA. Šādā veidā 

nosakot vidējo rādītāju, nerada nelabvēlīgākus apstākļus VKA ražotājiem, kuri neražo vieglos 

automobiļus, jo uz viņiem visiem attiecas 10. pants. Faktors 0,8 atspoguļo lielāku VKA 

nobraukto attālumu un CO2 samazināšanas pasākumus saskaņā ar šo regulu (sk. Direktīvas 

EK/2009/33 pielikuma 3. tabulu). 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Šā panta 5. punktu nepiemēro, ja visi 

grupas ražotāji veido vienu un to pašu 

saistītu ražotāju grupu. 

6. Šā panta 5. punktu nepiemēro, ja visi 

grupas ražotāji veido vienu un to pašu 

saistītu ražotāju grupu vai ja grupa sastāv 

tikai no viena ražotāja, kurš grupā ir 

apvienojis paša ražoto vieglo automobiļu 

un vieglo kravas automobiļu parkus. 

Pamatojums 

Salīdzināt ar 6. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Ja tiek izveidota vieglo automobiļu un 

vieglo kravas automobiļu grupa, attiecīgo 

individuāla ražotāja mērķi ir jāaizstāj ar 

pielāgotu ražotāja mērķi. 

 Pielāgošanu definē šādi:  

 Vērtību, kas veido 80 % no starpības starp 

ražotāja īpatnējo emisiju mērķi un 

vidējām īpatnējām emisijām atbilstoši 

Regulai (EK) Nr. 443/2009 pieskaita 

vieglo kravas automobiļu vidējam 

īpatnējās CO2 emisijas rādītājam. 

Direktīva 2009/33/EK nosaka vieglo 

automobiļu un vieglo kravas automobiļu 

ekspluatācijas laikā nobraukto kilometru 

skaita attiecību 80 % apmērā. 

Pamatojums 

Salīdzināt ar 6. panta 1. punkta grozījumu. 
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 9. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta šīs regulas 

piemērošanā, Komisija var grozīt 

II pielikumu. Šos pasākumus, kas 

paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 

regulas elementus, pieņem saskaņā ar 

13. panta 3. punktā minēto regulatīvo 

kontroles procedūru. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 10.a punkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a No 2014. gada 1. janvāra 

monitoringu attiecina arī uz pabeigtiem 

transportlīdzekļiem. 

 

Pamatojums 

Atkarībā no izvēlētā risinājuma pamatdirektīva par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu un 

pašreizējā monitoringa sistēma, iespējams, nesniedz praktiski realizējamu risinājumu 

attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem, kā ierosināts Komisijas priekšlikumā. Visa 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājums (Direktīva 2007/46/EK) visu veidu pabeigtiem 

transportlīdzekļiem tiks piemērots, sākot ar 2013. gada maiju. Tādējādi no 2014. gada 

1. janvāra monitoringu piemēros arī pabeigtiem transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais 

pilnais kalendāra gads, kad saskaņā ar jauno pieejamo procedūru tiks uzraudzīta un 

apkopota informācija par pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisiju un masu. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

7.a pants (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 
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 Informācija 

 Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā visi vieglo kravas automobiļu 

ražotāji nodrošina, ka klientiem ir 

pieejama informācija par ražoto 

transportlīdzekļu modeļu vidējām 

īpatnējām CO2  emisijām un degvielas 

patēriņu. 

 

Pamatojums 

Klientiem, kas galvenokārt ir uzņēmumi, būtisks faktors, pērkot automobili, ir tā degvielas 

patēriņš. Tādēļ šai informācijai jābūt klientiem pieejamai. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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, 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts 

 

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. 

Pamatojums 

Salīdzināt ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta grozījumu. 
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Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā pantā: Šajā pantā: 

 „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 

inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 

apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam; „jaunu 

vieglo kravas automobiļu skaits” ir ražotāja 

izgatavotu un minētajā periodā reģistrētu 

jaunu vieglo kravas automobiļu skaits 

atbilstīgi pakāpeniskas ieviešanas 

kritērijam, kas noteikts 4. pantā. 

„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 

inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 

apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam, un 

lielāku CO2 emisiju samazinājumu nekā 

paredz Regulā (EK) Nr. 443/2009 

noteiktie mērķi; „jaunu vieglo kravas 

automobiļu skaits” ir ražotāja izgatavotu un 

minētajā periodā reģistrētu jaunu vieglo 

kravas automobiļu skaits atbilstīgi 

pakāpeniskas ieviešanas kritērijam, kas 

noteikts 4. pantā. 

Pamatojums 

Kā to parāda ES ietekmes novērtējums, veidojot grupas no vieglajiem automobiļiem un VKA 

(vidējais rādītājs attiecībā uz attālumu līdz mērķim), samazināsies ražotāju izmaksas prasību 

ievērošanai. No vides un politikas viedokļa nav atšķirības, vai CO2 līmenis tiek samazināts 

vieglajiem automobiļiem un VKA. Šāda grupu veidošana nerada nelabvēlīgus apstākļus VKA 

ražotājiem, kuri neražo vieglos automobiļus, jo uz viņiem visiem attiecas 10. pants. Faktors 

0,8 atspoguļo lielāku VKA nobraukto attālumu un CO2 samazināšanas pasākumus saskaņā ar 

šo regulu. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – 2. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, 

papildinot to, pieņem saskaņā ar 

svītrots 
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13. panta 3. punktā minēto regulatīvo 

kontroles procedūru. 

 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. No 2014. gada 31. oktobra sarakstā, ko 

publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 

vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 

iepriekšējam kalendāra gadam. 

2. No 2015. gada 31. oktobra sarakstā, ko 

publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 

vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 

iepriekšējam kalendāra gadam. 

 

Pamatojums 

Atbilstīgi grozījumiem 7. panta 1. un 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

9.a pants (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a pants 

Informācija šoferim automobiļa iekšienē 

 No 2012. gada 1. janvāra ražotāji, kas 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 

vēlas saņemt tipa apstiprinājumu N1 

transportlīdzekļiem, kā noteikts Direktīvā 

2007/46/EK, katru automobili aprīko ar 

degvielas patēriņa mērītāju. 

 

Pamatojums 

Šoferiem ir svarīgi zināt automobiļu patieso degvielas patēriņa daudzumu, kas bieži vien ir 

lielāks par ES pārbaudes ciklā noteikto patēriņu. Degvielas patēriņa mērītājs var palīdzēt 

sniegt šādu informāciju, vienlaikus mudinot šoferus izvēlēties degvielas patēriņa ziņā 

ekonomiskāku braukšanas veidu. Eiropas Komisija pašlaik izstrādā prasības, lai šādas ierīces 
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būtu arī vieglajiem automobiļiem. Šīm prasībām būtu jāattiecas arī uz vieglajiem kravas 

automobiļiem. 

 

Grozījums Nr.  37 

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, tostarp tā 

ekonomiskajām un tehniskajām iespējām 

samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un visu 

vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 

emisiju vidējiem rādītājiem, kā arī ņemot 

vērā ražotā automobiļa tipa tirgus īpašības. 

Pamatojums 

Alternatīvu emisiju mērķu noteikšanas rezultātā ražotājiem būs vairāk jāpalielina centieni 

nekā automobiļu parka ražotājiem, un vienlaicīgi tiks nodrošināti līdzvērtīgi apstākļi, jo kā 

atsauces vērtību izmantos visu vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 emisiju vidējos 

rādītājus. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 2. Saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
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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: 

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. punktā minētajiem 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 emisiju 

ir minēts, ka Komisija līdz 2010. gadam pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šādu 

inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Pašreiz apspriežamie apstiprināšanas 

procedūras noteikumi vieglajiem automobiļiem jāpiemēro arī vieglajiem kravas 

automobiļiem. Nedrīkst nodalīt ekoinovācijas vieglajiem automobiļiem un VKA, tāpat 

nedrīkst būt atšķirības apstiprināšanas kārtībā. Jāizvairās no dubulta darba. 

 

Grozījums Nr.  40 

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. 

 

 

Grozījums Nr.  41 

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 

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 

izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 140 g 

CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 
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īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 

atjauninātiem ietekmes novērtējuma 

rezultātiem; un 

īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 

atjauninātiem ietekmes novērtējuma 

rezultātiem; un 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas 

transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 

kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 

II pielikumā un kuru standartmasa 

nepārsniedz 2610 kg, un 

transportlīdzekļiem, kuru tipa 

apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 

2. punktu. 

– nolūkā no 2020. gada pildīt ilgtermiņa 

mērķi iesniedz priekšlikumu šajā regulā 

iekļaut tos M2 un N2 kategorijas 

transportlīdzekļus, kas definēti Direktīvas 

2007/46/EK II pielikumā un kuru 

standartmasa nepārsniedz 2610 kg, un 

transportlīdzekļus, kuru tipa 

apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 

2. punktu. 

 

Pamatojums 

Precīzo vērtību noteikšana attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem, kā arī N2 un M2 kategorijas 

vieglo kravas automobiļu iekļaušana šīs regulas darbības jomā jāveic, pamatojoties uz 

īstenojamību, kas vēl jāapstiprina pēc tam, kad veikts atbilstīgs ietekmes novērtējums. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts – 3. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

 Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei par 

pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 

būtiskus šīs regulas elementus. 

 

 

Grozījums Nr.  44 
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Regulas priekšlikums 

12. pants – 6. punkts – 2. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

svītrots 

 

 

Grozījums Nr.  45 

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 2011. gadam izstrādā 

kārtību, saskaņā ar kuru uzraudzības 

nolūkā tiek noteiktas pabeigto 

transportlīdzekļu CO2 emisiju, degvielas 

ekonomijas un masas reprezentatīvās 

vērtības. 

 

Pamatojums 

Komisijas pienākums būtu pirms likumdošanas priekšlikuma pieņemšanas atrast pieņemamu 

risinājumu. Komisijas priekšlikumā paredzēts no 2014. gada noteikt CO2 emisijas mērķus, kas 

jāievēro. Aptuveni 15-16 % no visa VKA tirgus ir pabeigti transportlīdzekļi. Lielās tirgus 

daļas dēļ un tādēļ, ka pagaidām nav noskaidrota priekšlikuma ietekme uz pamatražotājiem, 

iespējami drīz jānosaka atbilstīga CO2 emisijas reprezentatīvo vērtību un pabeigto 

transportlīdzekļu masas noteikšanas kārtība. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

12.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12.a pants 

 Īstenošanas pasākumi 
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 Vidējo emisiju monitoringam un 

ziņošanai par tām jānodrošina vienotas 

ieviešanas prasības, lai varētu pieņemt 

detalizētus noteikumus par vidējo emisiju 

datu vākšanu, reģistrēšanu, 

sagatavošanu, pārraidi, aprēķināšanu un 

paziņošanu un par II pielikuma prasību 

piemērošanu atbilstoši 13. panta 2. punktā 

noteiktajai procedūrai. 

 Turklāt, pamatojoties uz šajā regulā 

noteiktajiem kritērijiem, jāpieņem 

detalizēti noteikumi, lai noteiktu, cik lielā 

mērā ekoinovācijas veicina ražotāja 

specifisko emisiju mērķa sasniegšanu, 

pamatojoties uz šajā regulā noteiktajiem 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota 

ar Lēmuma Nr. 93/389/EEK 8. pantu. 

1. Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota 

ar 9. pantu Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2004. gada 11. februāra 

Lēmumā 280/2004/EK par monitoringa 

mehānismu attiecībā uz siltumnīcu efektu 

izraisošo gāzu emisiju un par Kioto 

protokola īstenošanu Kopienā1. 

 1 OV L 49, 19.2.2004., 1. lpp. 

Pamatojums 

Tehnisks grozījums, jo ar Lēmuma Nr. 280/2004/EEK 9. pantu tā pašreizējā redakcijā aizstāj 

Lēmuma Nr. 93/389/EEK 8. pantu, un tāpat kā Regulā (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju 

samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem to min kā atsauci. 
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Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 

4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

13.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.a pants 

 Deleģētie akti 

 1. Lai ņemtu vērā tehnoloģisko progresu, 

Komisija deleģēto aktu veidā saskaņā ar 

13.b pantu un atbilstoši 13.c un13.d panta 

prasībām var pieņemt II pielikuma 

grozījumus, pamatojoties uz šīs regulas 

piemērošanā gūto pieredzi, ko paredz 

7. panta 9. punkta otrā daļa, tā var noteikt 

metodes 8. panta 3. punktā noteikto 

emisiju pārsniegšanas maksu iekasēšanai, 

var pieņemt noteikumus par to kritēriju 

interpretāciju, pēc kuriem nosaka tiesības 

izmantot atkāpes, par pieteikumu saturu 

un par īpatnējo CO2 emisiju 

samazināšanas programmu saturu un 

novērtēšanu atbilstoši 10. panta 7. 

punktam, kā arī var veikt pasākumus 

I pielikumā iekļauto formulu 

pieņemšanai, lai atspoguļotu jebkādas 

izmaiņas reglamentētajā pārbaudes 

procedūrā CO2 īpatnējo emisiju mērīšanai 

salīdzinājumā ar emisijām, kas noteiktas 

6. panta 12. punktā. 

 2. Pieņemot šādus deleģētus aktus, 

Komisija rīkojas saskaņā ar šīs regulas 
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noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

13.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.b pants 

Deleģēšanas īstenošana 

 1. Pilnvaras pieņemt 7. pantā, 9. panta 

8. punktā, 3. pantā, 10. panta 7. punktā, 

12. panta 6. punktā un 13.a pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas uz 

pieciem gadiem, sākot ar šīs regulas spēkā 

stāšanās dienu. Ne vēlāk kā sešus 

mēnešus pirms minētā piecu gadu 

laikposma beigām Komisija izstrādā 

ziņojumu par deleģētajām pilnvarām. 

Pilnvaru deleģēšanu automātiski 

pagarina uz tikpat ilgu laiku, ja vien 

Eiropas Parlaments vai Padome to 

neatsauc saskaņā ar 13.c pantu. 

 2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 

tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

piešķir Komisijai, ievērojot 13.c un 

13.d pantā izklāstītos nosacījumus. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

13.c pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.c pants 

 Deleģēšanas atsaukšana 

 1. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt deleģētās 

pilnvaras, kas minēta 7. panta 9. punkta 
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otrajā daļā, 8. panta 3. punktā, 10. panta 

7. punktā, 12. panta 6. punktā un 

13.a pantā. 

 2. Iestāde, kura sākusi iekšējo procedūru, 

lai nolemtu, vai pilnvaru deleģēšana 

jāatsauc, cenšas informēt otru iestādi un 

Komisiju saprātīgā laika periodā pirms 

galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot 

deleģētās pilnvaras, kuras varētu tikt 

atsauktas, un iespējamos atsaukšanas 

iemeslus. 

 3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 

minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 

deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 

nekavējoties vai vēlāk datumā, kas tajā 

norādīts. Tas neietekmē jau spēkā esošo 

deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu publicē 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

13.d pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.d pants 

 Iebildumi pret deleģētiem aktiem 

 1. Eiropas Parlaments vai Padome divus 

mēnešus pēc paziņošanas datuma var 

iebilst pret deleģētiem tiesību aktiem. 

 Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 

ierosinājuma šo periodu pagarina par 

diviem mēnešiem. 

 2. Ja, beidzoties 1. punktā minētajam 

laikposmam, ne Eiropas Parlaments, ne 

Padome iebildumus pret deleģēto aktu nav 

paudusi, to publicē Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā 

šajā izdevumā minētajā datumā. 

 Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 

stāties spēkā pirms minētā termiņa 

beigām, ja Eiropas Parlaments un 
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Padome ir informējuši Komisiju, ka nav 

paredzējuši celt iebildumus. 

 3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 

iebilst pret deleģēto tiesību aktu 1. punktā 

minētajā laikposmā, tas nestājas spēkā. 

Iestāde, kas pauž iebildumus pret deleģēto 

aktu, tos pamato. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra vieglā kravas automobiļa 

aptuvenās īpatnējās CO2 emisijas, ko mēra 

gramos kilometrā, aprēķina, izmantojot 

šādu formulu:  

1. Katra vieglā kravas automobiļa īpatnējās 

CO2 emisijas, ko mēra gramos kilometrā, 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Par gadu, kas sākas 2011. gada 

1. janvārī, un katru nākamo gadu 

dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 

katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 

reģistrēts tās teritorijā: 

1. Par gadu, kas sākas 2013. gada 

1. janvārī, un katru nākamo gadu 

dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 

katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 

reģistrēts tās teritorijā: 

 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – A daļa – 3. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2011. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 

izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 

nosaka: 

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2013. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 

izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 

nosaka: 

 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  56 

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 daudzums samazināts, 

izmantojot inovatīvas tehnoloģijas 

saskaņā ar 11. pantu, 

 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  57 

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 

7. Daudzposmu transportlīdzekļu 

gadījumā pabeigtā transportlīdzekļa 

ražotājs atbild par visu transportlīdzekli 

kopumā. Tomēr, lai saskaņā ar šo regulu 
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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. 

konstatētu CO2 emisijas un 

transportlīdzekļa standartmasas galvenos 

raksturlielumus, nepabeigtā 

transportlīdzekļa ražotājs atbilstoši šai 

regulai uzņemas atbildību par CO2 

emisijas mērķlielumu sasniegšanu. 

Turklāt nepabeigtā transportlīdzekļa 

ražotājam nedrīkst radīt pārmērīgi lielu 

slogu. 

 
Pabeigtā transportlīdzekļa ražotājs 

uzraudzības nolūkā attiecīgajām 

uzraudzības iestādēm paziņo pabeigtā 

transportlīdzekļa monitoringam izmantoto 

standartmasu un attiecīgo  CO2 emisijas 

vērtību, pamatojoties uz nepabeigtā 

transportlīdzekļa ražotāja informāciju, 

kurā tabulas veidā norādītas kopējām 

inerces vērtībām dažādās svara 

kategorijās atbilstošās CO2 vērtības vai 

dota tikai viena CO2 emisijas vērtība, kas 

atvasināta no nepabeigtā transportlīdzekļa 

standartmasas, tai pieskaitot iepriekš 

noteiktu papildmasu (300 kg III klases 

transportlīdzekļiem, 200 kg II klases 

transportlīdzekļiem un 100 kg I klases 

transportlīdzekļiem). Šo masu izmanto arī 

C daļas vajadzībām. 

 
Līdz 2011. gada 31. decembrim Komisija 

veic šā procesa īstenošanai nepieciešamos 

pielāgojumus Direktīvai 2007/46/EK. Lai 

nodrošinātu minētā procesa spēkā 

esamību, Komisija pirmajā kalendāra 

gadā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

izsludina šo procesu par spēkā esošu un 

vajadzības gadījumā pielāgo to. Tikai pēc 

šā pielāgojuma stāšanās spēkā 

daudzposmu transportlīdzekļus var 

pilnībā iekļaut mērķlielumu sasniegšanas 

aprēķinos. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Priekšlikums tiesību aktam par vieglo kravas transportlīdzekļu CO2 emisijām tiek gaidīts jau 

no tā laika, kad līdzīgu tiesību aktu apstiprināja attiecībā uz vieglajām automašīnām.  

Vieglos kravas automobiļus galvenokārt izmanto uzņēmumi, tostarp mazie un vidējie 

uzņēmumi, un patlaban vieglo kravas automobiļu skaits autoparkā atbilst aptuveni 12 %. 

Jāatzīst, ka šīs automašīnas parku īpašnieki parasti iegādājas lielā skaitā, tādēļ to efektivitāte 

un tekošās izmaksas tiek detalizēti izvērtētas iepriekš.  

Vidējais vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazinājums laikā no 2002. līdz 

2007. gadam bija 0,4–0,5 % gadā, un šos degvielas ekonomijas uzlabojumus aizēnoja 

transporta pieprasījuma un transportlīdzekļu izmēru pieaugums.  

Tādēļ ir jāpieņem Kopienas mērķi attiecībā uz jauniem vieglajiem kravas automobiļiem, lai 

novērstu iekšējā tirgus sadrumstalotību, ko rada atšķirīgu pasākumu pieņemšana dalībvalstu 

mērogā. Turklāt jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju standarti ir vajadzīgi, lai 

nepieļautu nepietiekama regulējuma risku, kas var rasties no vieglo pasažieru automobiļu un 

vieglo kravas automobiļu reģistrāciju iespējamas pārklāšanās. Turklāt 2007. gada 28. jūnijā 

Padome aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu par degvielas ekonomijas uzlabojumiem 

vieglajos kravas automobiļos. Visbeidzot, ir svarīgi mudināt automobiļu ražošanas nozari 

veikt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās.  

 

Referents piekrīt priekšlikuma galvenajai virzībai un, jo īpaši atzinīgi vērtē saprātīgo pieeju, 

kas paredz priekšlikumu galvenokārt balstīt uz pēdējā Parlamenta sesijā pieņemtajiem tiesību 

aktiem par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisijām.  Arī vieglo kravas automobiļu nozarei 

vajadzētu  censties samazināt emisijas, tāpat kā to īsteno vieglo automašīnu nozare. 

 

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka abas nozares nedarbojas vienādi. Vieglo kravas automobiļu 

nozarē ir garāki izstrādes un ražošanas cikli nekā vieglo automobiļu nozarē. Tāpat vieglos 

kravas automobiļus izmanto galvenokārt komerciālos nolūkos, tādēļ, pretēji kā vieglajiem 

automobiļiem, ir mazāk iespēju mainīt šo automobiļu veidolu vai svaru, lai censtos samazināt 

emisijas. Lai šādas izmaiņas veiktu vieglajiem kravas automobiļiem, būtu jāveic izmaiņas 

motorā un transportlīdzekļa mehānikā, kas ir daudz ilgāks un dārgāks process nekā vienkārša 

transportlīdzekļa korpusa pārbūve. Jānorāda arī, ka vieglo kravas automobiļu nozarē 

salīdzinājumā ar vieglo automobiļu nozari daudz lielākā mērā tiek izmantota dīzeļdegviela. 

 

Taču referents negribētu, ka priekšlikumā iekļautos termiņus vēl vairāk pārceļ uz priekšu. 

Tuvāks termiņš liks uz to koncentrēties un būs redzami rezultāti. Tomēr referents šaubās, vai 

ierosināto ilgtermiņa mērķi 135 g CO2/km var reāli sasniegt noteiktajos termiņos. Ņemot vērā 

augstākās CO2 emisiju samazināšanas izmaksas vieglajiem kravas automobiļiem 

salīdzinājumā ar vieglajiem automobiļiem, kā arī nepieciešamību pēc ilgākiem izstrādes un 

ražošanas cikliem, mērķvērtība 150g CO2/km ir augsts, taču sasniedzams mērķis. 

 

 

Tiesību akta priekšlikumā ietverta iespēja ražotājiem apvienoties grupās, cenšoties sasniegt 

emisiju mērķus. Šāda elastība būtu jāvērtē pozitīvi. Tomēr, ja vadāmies pēc principa, ka 
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ietaupītais CO2 grams ir ietaupīts neatkarīgi no tā, kādā veidā tas panākts, referents iesaka, ka 

ražotājiem, kuri ražo gan vieglos automobiļus, gan vieglos kravas automobiļus būtu jādod 

iespēja savā uzņēmumā veidot šo abu transportlīdzekļu veidu grupu. Veidojot grupas no 

vieglajiem automobiļiem un VKA (vidējais rādītājs attiecībā uz attālumu līdz mērķim), 

samazināsies ražotāju izmaksas, lai ievērotu prasības, kā to parāda ES ietekmes novērtējums. 

No vides un politikas viedokļa nav atšķirības, vai CO2 emisiju līmenis tiek samazināts 

vieglajiem automobiļiem vai VKA. Šāda grupu veidošana nerada nelabvēlīgus apstākļus VKA 

ražotājiem, kuri neražo vieglos automobiļus, jo uz viņiem visiem attiecas 10. pants. Šādas 

papildu elastības pieļaušana ražotājiem dod labumu videi, turklāt tā ir arī laba 

uzņēmējdarbības prakse.  

 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu noteikt atkāpi ražotājiem, kuri saražo mazāk 

par 22 000 transportlīdzekļiem gadā, un uzskata, ka šis priekšlikums veido piemērotu slieksni. 

Tomēr ar regulu skaidri jānosaka, ka ražotājiem, kuriem ir piešķirta atkāpe, ir jāpanāk 

nomināli samazinājumi salīdzinājumā ar konkurentiem un Komisija nedrīkstētu ierosināt 

nereālus samazinājumus, tādēļ referents ir ierosinājis atbilstošu grozījumu. 

 

Referentu pārsteidz tas, ka ierosinātie sodi ražotājiem, kuri neievēro prasību samazināt CO2 

emisijas vieglajiem kravas automobiļiem, būtu jāaprēķina pēc augstākas likmes nekā par 

attiecīgu pārkāpumu vieglajiem automobiļiem. Sodiem abās nozarēs jābūt saskaņotiem, 

turklāt Komisijas priekšlikumā nav pamatojuma tam, lai noteiktu augstākus sodus N1 

transportlīdzekļiem. Tādēļ referents ierosina labot tekstu, lai to pieskaņotu tiesību aktiem 

attiecībā uz vieglajiem automobiļiem. 

 

Šī tiesību akta vispārējais mērķis ir samazināt vieglo kravas automobiļu CO2 emisijas. Kā 

iepriekš minēts, to ir grūtāk izdarīt nekā attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, jo VKA 

korpusus efektivitātes nolūkā nevar uzlabot ne viegli, ne lēti. Tāpēc visas izmaiņas jāveic 

dzinēju mehānikā. Tomēr viena problēmas risināšanas iespēja būtu noteikt obligāto prasību 

par ātruma ierobežošanas ierīcēm vieglajiem kravas automobiļiem. Šāda tehnoloģija ir 

pieejama, tā ir lēta un efektīva, lai nekavējoties samazinātu emisijas, un daudzi 

komercuzņēmumi šādas ierīces iebūvē jau izstrādātos transportlīdzekļu modeļos. Referenta 

priekšlikums attiecas tikai uz vieglajiem kravas automobiļiem — šos transportlīdzekļus 

izmanto gandrīz vienīgi komerciāliem mērķiem, un tiem nav nepieciešams pārsniegt 

maksimālo braukšanas ātrumu 120km/h. To nevajadzētu uzskatīt par precedentu, lai ieviestu 

ātruma ierobežošanas ierīces vieglajiem automobiļiem. 

 

Visbeidzot, Komisija mutiski ir apstiprinājusi, ka oriģinālie priekšlikumi daudzposmu 

transportlīdzekļiem (kurus vairākos posmos ražojuši vairāki ražotāji) nav tālākai izstrādei 

derīgi.  Droši vien nebūtu godīgi sodīt ražotājus saistībā ar transportlīdzekli, ja viņi nav 

atbildīgi par to, kas ar šo transportlīdzekli notiek vēlākā  ražošanas posmā. Komisija gatavojas 

līdz 2014. gadam iesniegt jaunu priekšlikumu, taču referents ierosina, ka tai vajadzētu jau līdz 

2011. gadam nākt klajā ar ierosinājumu par to, kā tā gatavojas rīkoties ar daudzposmu 

transportlīdzekļiem. Šo jautājumu vajadzētu risināt, izveidojot sistēmu, ar kuru mēra pabeigtu 

transportlīdzekļu reālās emisijas.
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RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par emisiju standartu noteikšanu 

jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Kopienas integrēto pieeju vieglo 

transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai 

(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) 

Atzinumu sagatavoja (*): Werner Langen 

(*) Komiteju iesaistīšana — Reglamenta 50.pants 

ĪSS PAMATOJUMS 

Kopš 1995. gada pastāv Kopienas stratēģija vieglo kravas automobiļu un vieglo automobiļu 

CO2 emisiju samazināšanai. Vides padome jau 2000. gada 10. oktobra secinājumos prasīja 

Komisijai izskatīt CO2 emisiju samazināšanas pasākumus attiecībā uz vieglajiem kravas 

automobiļiem. Ar Regulu (EK) Nr. 443/2009 noteica vieglo automobiļu CO2 emisiju 

samazināšanas mērķus un vienlaicīgi norādīja uz nepieciešamību šādus mērķus noteikt arī 

vieglajiem kravas automobiļiem.  

 

Vieglos kravas automobiļus galvenokārt izmanto mazie un vidējie uzņēmumi, un patlaban 

vieglo kravas automobiļu skaits automobiļu parkā atbilst aptuveni 12 %. Runa ir par 

transportlīdzekļiem, kurus izmanto amatnieku vajadzībām, kurjera un pārvadājumu 

pakalpojumiem, kā arī daudzi mazumtirgotāji, piemēram, ziedu tirgotāji, ēdināšanas iestāžu 

īpašnieki utt. Bez viņiem nav iedomājama iedzīvotāju apgāde ar ikdienā nepieciešamām 

precēm, un viņi veicina darbavietu veidošanu un izaugsmi daudzos ES reģionos.  

 

1. Juridiskais pamats 

Referents uzskata, ka juridiskais pamats jāpaplašina, pievienojot LESD 114. pantu 

(iepriekš — EK līguma 95. pants), jo regulējums attiecas arī uz iekšējā tirgus harmonizēšanu. 

 

2. Regulas priekšlikuma mērķi 

Ar šo regulas priekšlikumu Eiropas Komisija vēlas vieglajiem kravas automobiļiem no 

2014. gada līdz 2016. gadam pakāpeniski ieviest vienotu CO2 emisiju mērķi, kas ir 175 g 

CO2/km. Priekšlikums vieglajiem kravas automobiļiem paredz arī ilgtermiņa mērķvērtību, kas 

ir 135 g CO2/km un kam būtu jābūt spēkā no 2020. gada, ja tās īstenojamība tiks apstiprināta, 

ņemot vērā jaunāko ietekmes novērtējumu rezultātus. Eiropas Parlaments atbalsta Komisijas 
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izraudzītos vispārējos mērķus, taču uzskata, ka ir obligāti nepieciešams ilgāks pārejas periods. 

Regulā, ko pieņems Padome un Parlaments, jānosaka ilgtspējīgi samazinājuma mērķi, kuri 

neietekmē konkurences apstākļus, ir sociāli atbildīgi un kuros ņem vērā Eiropas automobiļu 

ražotāju daudzveidību un konkurētspēju starptautiskajā līmenī, kā arī mazo un vidējo 

uzņēmumu pamatotas vajadzības.  
 

3. Ieviešanas periods  

Jauna tipa un jaunu platformu izstrāde attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem saskaņā ar 

automobiļu ražotāju informāciju ilgst 10 gadus, turklāt ražošanas cikli ir garāki nekā 

vieglajiem automobiļiem. Komisija ir ierosinājusi ieviest 175 g CO2/km mērķi, izmantojot 

vairāku gadu pārejas periodu. Tā kā ražošanas cikli ir gari, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, 

jo tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 

fāzē. Pārejas laika ilgums (2015.–2018. gads) un alternatīvais dalījums mērķa sasniegšanas 

posmos (65%, 75%, 80% un 100%) atbilst Regulā (EK) Nr. 443/2009 par vieglo 

transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu noteiktajam laikam un dalījumam. Koriģētās 

ilgtermiņa mērķvērtības 150 g CO2/km ievērošanai jānotiek pakāpeniski no 2018. gada, lai 

ražotājiem būtu pārejas periods un būtu iespējams pakāpeniski ieviest inovatīvas degvielas 

taupības tehnoloģijas. 
 

 

4. Vairākos posmos ražoti automobiļi 

Bieži vien vieglos kravas automobiļus ražo vairākos posmos. Automobiļu ražotājs vispirms 

piegādā šasiju, ko virsbūvju izgatavotājs izmanto par pamatu automobiļa turpmākai ražošanai. 

Aptuveni 25 % vieglo kravas automobiļu tiek ražoti vairākos posmos, smagajiem kravas 

automobiļiem šī daļa ir vēl lielāka. Arī šie automobiļi ir iekļauti regulas priekšlikumā. Lai 

noteiktu visa automobiļa radītās emisijas, jāpiemēro iepriekšēja, provizoriska metodika, 

saskaņā ar kuru ražotājam būs jāuzņemas atbildība par pabeigtā automobiļa radītajām CO2 

emisijām. Ierosinātā metode tomēr nav piemērota visa automobiļa radītās emisijas reālai 

noteikšanai. Turklāt ražotājiem nav nepieciešamo datu. Komisija savā darba dokumentā jau ir 

izskatījusi jautājumu par metodēm īpatnējo CO2 emisiju noteikšanai vairākos posmos 

ražotiem automobiļiem, un Eiropas Parlaments un Padome tai prasa līdz 2011. gadam iesniegt 

priekšlikumu piemērotai metodei īpatnējo CO2 emisiju noteikšanai pabeigtiem 

transportlīdzekļiem. 

 

5. Sodi 

Maksa par pieņemto mērķvērtību pārsniegšanu tika noteikta jau regulā par CO2 emisiju 

samazināšanu vieglajiem automobiļiem. Sešu gadu ilgajā pārejas posmā sods ir EUR 5–95  

apmērā atkarībā no pārkāpuma smaguma, pēc tam — EUR 95, sākot ar pirmā pārsniegtā 

grama. Vieglajiem kravas automobiļiem Komisija ir ierosinājusi līdzīgu pieeju, tikai 

augstākais noteiktais sods ir EUR 120. Maksa par emisijas mērķvērtību pārsniegšanu 

vieglajiem kravas automobiļiem nedrīkst būt augstāka nekā vieglajiem automobiļiem. Tādēļ 

gan maksām, gan laika iedalījumam jābūt tādam pašam kā Regulā (EK) Nr. 443/2009 par 

vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu. 
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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 

1. atsauce 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 

līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 

Savienības darbību un it īpaši tā 192. panta 

1. punktu, 

Pamatojums 

Tehnisks grozījums, jo regulas priekšlikums tika izstrādāts pirms Lisabonas līguma stāšanās 

spēkā. 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Komisija pabeidza ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas pārskatīšanu, 

uzmanību pievēršot aktuālākajām 

problēmām ilgtspējīgas attīstības jomā, 

piemēram, transportam, klimata 

pārmaiņām, sabiedrības veselībai un 

enerģijas saglabāšanai. Šīs problēmas ir 

savstarpēji saistītas un tās var risināt, 

izmantojot energoefektivitātes pasākumus 

transporta jomā. 

Pamatojums 

Būtu jāatsaucas arī uz Eiropas Savienības galvenajām stratēģijām — ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija ir svarīgs stratēģijas dokuments, uz kuru nevienā apsvērumā vēl nav izdarīta 

atsauce. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Tā kā ceļu satiksmes pieaugums un 

tā rezultātā augošās briesmas un 

traucējumi visās dalībvalstīs rada 

nopietnas problēmas saistībā ar ceļu 

drošību un vidi. 

Pamatojums 

Eiropas Vides aģentūra nesen publicēja jaunāko TERM ziņojumu, kurā uzsvērts, ka ceļu 

transports turpina radīt nopietnas vides problēmas Eiropā. Jāuzsver arī ceļu satiksmes 

drošības aspekts. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Direktīvā 1999/94/EK jau ir noteikta 

prasība, ka automobiļu reklāmizdevumos 

gala lietotājiem jānodrošina dati par 

transportlīdzekļa oficiālajām CO2 

emisijām un oficiālo degvielas patēriņu. 

Komisijas interpretācijā, kas minēta 

Ieteikumā 2003/217/EK, šādos materiālos 

ietilpst arī reklāma. Tādēļ ir jāpaplašina 

Direktīvas 1999/94/EK darbības joma, to 

attiecinot arī uz vieglajiem kravas 

automobiļiem, lai šādu automobiļu 

reklāmā gala lietotājiem tiktu sniegti 

oficiāli dati par transportlīdzekļa CO2 

emisijām un degvielas patēriņu, precizējot 

informāciju saistībā ar enerģiju vai cenu. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 

kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 

tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 

vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 

attiecībā uz katru atsevišķu 

transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 

jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 

kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 

Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 

īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 

emisiju mērķus, kas noteikti šiem 

transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 

pakāpeniski jāievieš laika posmā no 

2014. gada līdz 2016. gadam, lai veicinātu 

tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 

termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 

perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 

Nr. 443/2009. 

(13) Ražotājiem jābūt iespējām izvēlēties, 

kā sasniegt mērķus saskaņā ar šo regulu, un 

tiem jāievēro jauno transportlīdzekļu parka 

vidējo emisiju rādītāji, nevis CO2 mērķi 

attiecībā uz katru atsevišķu 

transportlīdzekli. Tādēļ ražotājiem 

jānodrošina, lai visiem jauniem vieglajiem 

kravas automobiļiem, kuri reģistrēti 

Kopienā un par ko tie ir atbildīgi, vidējās 

īpatnējās emisijas nepārsniedz vidējo 

emisiju mērķus, kas noteikti šiem 

transportlīdzekļiem. Šī prasība būtu 

pakāpeniski jāievieš laika posmā no 

2015. gada līdz 2018. gadam, lai veicinātu 

tās īstenošanu. Tas atbilst norādītajiem 

termiņiem un pakāpeniskas ieviešanas 

perioda ilgumam, kas noteikts Regulā 

Nr. 443/2009. 

Pamatojums 

Tā kā vieglo transportlīdzekļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, jo 

tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, izstrādes, 

fāzē. Pārejas laika ilgums (2015.–2018. gads) un alternatīvs dalījums posmos 

(65/75/80/100%) atbilst Regulā (EK) Nr. 443/2009 par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju 

samazināšanu noteiktajam laikam un dalījumam. 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 

mazo un specifisku modeļu ražotāju 

iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 

samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 

jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 

mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 

transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 

(14) Lai nodrošinātu, ka mērķi atspoguļo 

mazo un specifisku modeļu ražotāju 

iezīmes un atbilstu ražotāja emisiju 

samazināšanas iespējām, šiem ražotājiem 

jānosaka alternatīvi emisiju samazināšanas 

mērķi, ņemot vērā konkrētā ražotāja 

transportlīdzekļu tehnoloģiskās iespējas 
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samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un 

atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 

īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 

īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 

jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada 

sākumam. 

samazināt to īpatnējās CO2 emisijas un 

visu vieglo kravas automobiļu ražotāju 

CO2 emisiju vidējos rādītājus, kā arī 
atbilstīgi attiecīgo tirgus segmentu 

īpašībām. Šī atkāpe jāiekļauj I pielikuma 

īpatnējo emisiju mērķu pārskatā, kas 

jāpabeidz vēlākais līdz 2013. gada 

sākumam. 

Pamatojums 

Paredzot alternatīvu emisiju mērķi, ražotājiem kā automobiļu parka ražotājiem tiek noteikts 

pienākums palielināt centienus un vienlaicīgi tiek nodrošināti godīgi noteikumi, jo kā 

atsauces vērtība tiek ņemti vērā visu vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 emisiju vidējie 

rādītāji. 

 

Grozījums Nr.  7 

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 

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. 

(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 2015. gada 1. janvāra 

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. 

Pamatojums 

Tā kā vieglo kravas automobiļu ražošanas cikls ir garš, ieviešanai būtu jāsākas 2015. gadā, 

jo tie transportlīdzekļi, kurus plānots pārdot 2014. gadā, jau atrodas ražošanas, proti, 

izstrādes, fāzē. Tāpat arī maksa par pārsniegto emisiju daudzumu būtu jāpaaugstina no 

2015. gada 1. janvāra. 

 



 

PE411.042v02-00 44/82 RR\834584LV.doc 

LV 

Grozījums Nr.  8 

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 ierosināt 

īpašas aprēķina metodes, ar kurām 

nosaka emisijas katram transportlīdzekļu 

veidam. 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātā metode īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem 

transportlīdzekļiem iepriekš kādā Komisijas darba dokumentā tika novērtēta kā nepiemērota, 

un tika norādīts, ka ir jāizstrādā alternatīvas metodes. Lielās tirgus daļas dēļ iespējami drīz 

jānosaka atbilstīga CO2 emisiju reprezentatīvo vērtību un pabeigto transportlīdzekļu masas 

noteikšanas kārtība. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Jāapsver jauna kārtība ilgtermiņa 

mērķa sasniegšanai, īpaši attiecībā uz 

līknes slīpumu, lietderības parametru un 

maksu par pārsniegtajām emisijām. 

svītrots 

Pamatojums 

Ieteikums ieviest papildu kārtību neiekļaujas regulas priekšlikuma sistēmā. 
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Grozījums Nr.  10 

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. 

svītrots 

Pamatojums 

Noteikumi automobiļu ātruma ierobežošanai ir dalībvalstu kompetencē.  Turklāt šos 

pasākumus ieviesa nevis vides aizsardzības, bet gan satiksmes drošības dēļ. 

 

Grozījums Nr.  11 

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 

150 g CO2/km, kas piemērojama no 

2020. gada. 

 

Grozījums Nr.  12 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Papildus šai regulai paredzēti citi 

pasākumi, lai panāktu samazinājumu par 

10 g CO2/km, kas ir daļa no Kopienas 

integrētās pieejas. 

Pamatojums 

Ar šo priekšlikumu turpina 2007. gadā aizsākto Komisijas regulatīvo procesu, kura mērķis ir 

mazināt autotransporta ietekmi uz klimata pārmaiņām. 

Šī iniciatīva turpina iesākto, turklāt, kā skaidri atzīts šī regulas priekšlikuma 6. apsvērumā un 

11. pantā, normām jāsaskan ar Regulā (EK) Nr. 443/2009 noteikto jaunu vieglo automobiļu 

emisiju mērķu īstenošanas tiesisko regulējumu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 

ārpus Kopienas, ja tā notikusi mazāk nekā 

trīs mēnešus pirms reģistrācijas Kopienā. 

2. Neņem vērā iepriekšēju reģistrāciju 

ārpus Kopienas, ja tā veikta mazāk nekā 

trīs mēnešus pirms reģistrācijas Kopienā. 

Pamatojums 

Ar grozījumu uzlabo teksta skaidrību un to pieskaņo Regulas (EK) Nr. 443/2009 par CO2 

emisiju samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem tekstam. 

 

Grozījums Nr.  14 

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 

(f) „īpatnējās CO2 emisijas” ir vieglā 

kravas automobiļa emisijas, kas izmērītas 

atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un 

pabeigtā vai nokomplektētā 

transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā 
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masas emisija (jauktā režīmā); norādītas kā CO2 masas emisija (jauktā 

režīmā); 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) „īpatnējo emisiju mērķis” ražotājam ir 

indikatīvo īpatnējo CO2 emisiju vidējais 

rādītājs, kas saskaņā ar I pielikumu noteikts 

katram ražotāja izgatavotam jaunam 

vieglajam kravas automobilim. 

(g) „īpatnējo emisiju mērķis” ražotājam ir 

indikatīvo īpatnējo CO2 emisiju vidējais 

rādītājs, kas saskaņā ar I pielikumu noteikts 

katram ražotāja izgatavotam jaunam 

vieglajam kravas automobilim, vai, ja 

saskaņā ar 10. pantu ražotājam piešķir 

atkāpi, īpatnējo CO2  emisiju mērķis, kas 

noteikts atbilstīgi minētajai atkāpei. 

Pamatojums 

Norāde uz īpatnējo CO2 emisiju mērķi ražotājiem, kuriem saskaņā ar šīs Regulas 10. pantu 

piešķir atkāpi, lai pieskaņotu tekstu Regulai (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju 

samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) „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 

Definīcija pievienota atbilstoši II pielikuma B daļas 5. un 6. punktam. 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (gb) „lietderīgā slodze” ir atšķirība starp 

tehniski pieļaujamo maksimālo pilno 

masu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK 

III pielikumam un transportlīdzekļa 

masu. 

Pamatojums 

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad 3. pantā „Definīcijas” vajadzētu iekļaut visus 

jēdzienus, uz kuriem attiecas regulas noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 

nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2 

emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 

mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 

vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 

piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei. 

Kalendāra gadā, kas sākas 2015. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā visi vieglo kravas automobiļu ražotāji 

nodrošina, ka to vidējās īpatnējās CO2 

emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 

mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 

vai, ja saskaņā ar 10. pantu ražotājam 

piešķir atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei. 

Lai noteiktu katra ražotāja īpatnējās CO2 

emisijas, ņem vērā turpmāk norādītās 

procentuālās vērtības attiecībā uz katru 

ražotāja jaunu vieglo kravas automobili, 

kas reģistrēts attiecīgajā gadā: 

Lai noteiktu katra ražotāja īpatnējās CO2 

emisijas, ņem vērā turpmāk norādītās 

procentuālās vērtības attiecībā uz katru 

ražotāja jaunu vieglo kravas automobili, 

kas reģistrēts attiecīgajā gadā: 

 – 65% 2015. gadā, 

– 75% 2014. gadā, – 75% 2016. gadā, 

– 80 % 2015. gadā, – 80 % 2017. gadā, 

– 100 % no 2016. gada. – 100 % no 2018. gada. 
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Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

5. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 

katru jaunu vieglo kravas automobili, 

kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 

50 g CO2/km, skaita kā: 

Aprēķinot vidējās īpatnējās CO2 emisijas, 

katru jaunu vieglo kravas automobili, 

kuram īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 

50 g CO2/km, skaita kā: 

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 

2014. gadā, 

– 3,5 vieglos kravas automobiļus 

2015. gadā, 

– 1,5 vieglos kravas automobiļus 

2015. gadā, 

– 2,5 vieglos kravas automobiļus 

2016. gadā, 

 – 2,0 vieglos kravas automobiļus 

2017. gadā, 

– 1 vieglo kravas automobili no 

2016. gada. 

– 1,0 vieglo kravas automobili no 

2018. gada. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Ātruma ierobežošanas ierīces 

 Kalendāra gadā, kas sākas 2014. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā visi vieglo kravas automobiļu 

ražotāji nodrošina, ka viņu ražotie vieglie 

kravas automobiļi tiek aprīkoti ar ātruma 

ierobežošanas ierīcēm ar maksimālo 

pieļaujamo braukšanas ātrumu 120 km/h. 

 

Grozījums Nr.  21 
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Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 

kalendāra gadu, kas sākas 2012. gada 1. 

janvārī, un katru nākamo kalendāra gadu, 

katra dalībvalsts fiksē informāciju par katru 

jaunu vieglo kravas automobili, kas 

reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju dara 

pieejamu ražotājiem un viņu izraudzītajiem 

importētājiem vai pārstāvjiem katrā 

dalībvalstī. Dalībvalstis veic visus 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 

ka par reģistrāciju atbildīgo iestāžu darbība 

ir pārredzama.  

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 

kalendāra gadu, kas sākas 2013. gada 

1. janvārī, un katru nākamo kalendāra 

gadu, katra dalībvalsts fiksē informāciju 

par katru jaunu vieglo kravas automobili, 

kas reģistrēts tās teritorijā. Šo informāciju 

dara pieejamu ražotājiem un viņu 

izraudzītajiem importētājiem vai 

pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 

veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 

iestāžu darbība ir pārredzama. 

Pamatojums 

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 

market distortion and discrimination of manufacturers. 

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 

April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 

date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 

lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1). 

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 

monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 

provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 

year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 

provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Sākot no 2013. gada, katru gadu līdz 

28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 

Komisijai II pielikuma B daļā minēto 

informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu. 

Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 

formātā. 

2. Sākot no 2014. gada katru gadu līdz 

28. februārim dalībvalsts nosaka un nosūta 

Komisijai II pielikuma B daļā minēto 

informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu. 

Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 

formātā. 
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Pamatojums 

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 

market distortion and discrimination of manufacturers. 

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 

April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 

date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 

lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1). 

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 

monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 

provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 

year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 

provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts – pirmā daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 

apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 

paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 

reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 

2013. gada 30. jūnijam un katru nākamo 

gadu Komisija katram ražotājam 

provizoriski aprēķina: 

4. Komisija uztur centralizētu reģistru, kurā 

apkopo tos datus, kuras dalībvalstis 

paziņojušas atbilstīgi šim pantam, un šis 

reģistrs ir publiski pieejams. Līdz 

2014. gada 30. jūnijam un katru nākamo 

gadu Komisija katram ražotājam 

provizoriski aprēķina: 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. Pieredze ar vieglajiem 

automobiļiem rāda, ka rodas grūtības ar uzraudzību. Nepieciešams vairāk laika, lai izveidotu 

uzticamu uzraudzības sistēmu, jo īpaši tādēļ, ka šodien nav pieejami pilnīgi N1 dati 27 

dalībvalstu līmenī, proti, izejas pozīcija ir daudz sarežģītāka nekā attiecībā uz vieglajiem 

automobiļiem. 

 

Grozījums Nr.  24 
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Regulas priekšlikums 

7. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Attiecībā uz 2012. un 2013. kalendāra 

gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 

veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 

informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 

ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 

pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi. 

7. Attiecībā uz 2013. un 2014. kalendāra 

gadu un pamatojoties uz aprēķiniem, kas 

veikti saskaņā ar 5. punktu, Komisija 

informē ražotāju, ja Komisijai šķiet, ka 

ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 

pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi. 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 10.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a No 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 

attiecina arī uz pabeigtiem 

transportlīdzekļiem. 

Pamatojums 

No 2013. gada maija visu veidu pabeigtiem transportlīdzekļiem tiks piemērots visa transporta 

līdzekļa tipa apstiprinājums (2007/46/EK). Tādējādi no 2014. gada 1. janvāra uzraudzību 

piemēros arī pabeigtiem transportlīdzekļiem. 2014. gads būs pirmais pilnais kalendāra gads, 

kad saskaņā ar jauno pieejamo procedūru tiks uzraudzīta un apkopota informācija par 

pabeigtu transportlīdzekļu CO2 emisiju un masu. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecībā uz laikposmu no 2014. gada 

1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 

Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 

1. Attiecībā uz laikposmu no 2015. gada 

1. janvāra un katru nākamo kalendāra gadu 

Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
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emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 

vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2 

emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 

mērķi. 

emisijām attiecīgi ražotājam vai grupas 

vadītājam, ja ražotāja vidējās īpatnējās CO2 

emisijas pārsniedz tā īpatnējo emisiju 

mērķi. 

2. Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 

minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 

formulas:  

2. Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 

minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 

formulas:  

(a) No 2014. gada līdz 2018. gadam: (a) No 2015. gada līdz 2019. 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, 

ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 

2 g, bet ne vairāk kā 3 g CO2/km: 

ii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 

2 g, bet ne vairāk kā 3 g CO2/km: 

((pārsniegtās emisijas –

 2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits, 

((pārsniegtās emisijas –

 2) × EUR 25 + EUR 20) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits, 

iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 

1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km: 

iii) ja emisijas pārsniegtas par vairāk nekā 

1 g, bet ne vairāk kā 2 g CO2/km: 

((pārsniegtās emisijas –

 1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits, 

((pārsniegtās emisijas –

 1) × EUR 15 + EUR 5) × jauno vieglo 

kravas automobiļu skaits, 

iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 

1 g CO2/km: 

iv) ja emisijas pārsniegtas par mazāk nekā 

1 g CO2/km: 

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 

vieglo kravas automobiļu skaits; 

pārsniegtās emisijas × EUR 5 × jauno 

vieglo kravas automobiļu skaits; 

(b) No 2019. gada: (b) No 2020. gada: 

(pārsniegtās emisijas × EUR 120) × jauno 

vieglo kravas automobiļu skaits. 

(pārsniegtās emisijas × EUR 95) × jauno 

vieglo kravas automobiļu skaits. 

3. Komisija nosaka metodes 1. punktā 

minēto emisiju pārsniegšanas maksu 

iekasēšanai. 

3. Komisija nosaka metodes 1. punktā 

minēto emisiju pārsniegšanas maksu 

iekasēšanai. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, 

papildinot to, pieņem saskaņā ar 13. panta 

3. punktā minēto regulatīvo kontroles 

procedūru. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, 

papildinot to, pieņem saskaņā ar 13. panta 

3. punktā minēto regulatīvo kontroles 

procedūru. 

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 

uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 

4. Maksas par pārsniegtajām emisijām 

uzskata par Eiropas Savienības vispārējā 
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budžeta ieņēmumiem. budžeta ieņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līdz 2013. gada 31. oktobrim un pēc 

tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 

Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 

ražotāju norāda: 

1. Līdz 2014. gada 31. oktobrim un pēc 

tam līdz katra nākamā gada 31. oktobrim 

Komisija publicē sarakstu, kurā par katru 

ražotāju norāda: 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, publicēšanai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. No 2014. gada 31. oktobra sarakstā, ko 

publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 

vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 

iepriekšējam kalendāra gadam. 

2. No 2016. gada 31. oktobra sarakstā, ko 

publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī to, 

vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 

iepriekšējam kalendāra gadam. 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar izmaiņām sākuma datumā, ja ieviešana sākas 2015. gadā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pieteikumu atkāpei no tā īpatnējo 

emisiju mērķa izpildes, kas aprēķināts 

saskaņā ar I pielikumu, var iesniegt 

1. Pieteikumu atkāpei no tā īpatnējo 

emisiju mērķa izpildes, kas aprēķināts 

saskaņā ar I pielikumu, var iesniegt 
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ražotājs, kura izgatavoto vieglo kravas 

automobiļu skaits, kas katru gadu tiek 

reģistrēti Kopienā, nepārsniedz 22 000 un: 

ražotājs, kura izgatavoto vieglo kravas 

automobiļu skaits, kas katru gadu tiek 

reģistrēti Kopienā, nepārsniedz 25 000 un: 

Pamatojums 

Jaunu vieglo kravas automobiļu skaita paaugstinājums uz 25 000 labāk atspoguļo mazo 

ražotāju situāciju nekā 22 000. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 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 

Jaunu vieglo kravas automobiļu skaita paaugstinājums uz 25 000 labāk atspoguļo mazo 

ražotāju situāciju nekā 22 000. 

 

Grozījums Nr.  31 

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, tostarp tā 

ekonomiskajām un tehniskajām iespējām 

samazināt īpatnējās CO2 emisijas, un visu 

vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 

emisiju vidējiem rādītājiem, kā arī ņemot 

vērā ražotā automobiļa tipa tirgus īpašības. 

Pamatojums 

Paredzot alternatīvu emisiju mērķi, ražotājiem kā automobiļu parka ražotājiem tiek noteikts 

pienākums palielināt centienus, un vienlaicīgi tiek nodrošināti godīgi noteikumi, jo kā 



 

PE411.042v02-00 56/82 RR\834584LV.doc 

LV 

atsauces vērtība tiek ņemti vērā visu vieglo kravas automobiļu ražotāju CO2 emisiju vidējie 

rādītāji. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – pirmā daļa 

 

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. punktā minētajiem 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 emisiju 

ir minēts, ka Komisija līdz 2010. gadam pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šādu 

inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanas kārtību. Pašreiz apspriežamie apstiprināšanas 

procedūras noteikumi vieglajiem automobiļiem jāpiemēro arī vieglajiem kravas 

automobiļiem. Nedrīkst nodalīt ekoinovācijas vieglajiem automobiļiem un VKA, tāpat 

nedrīkst būt atšķirības apstiprināšanas procedūrā. Jāizvairās no dubulta darba. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

12. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. 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. 

1. 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. 

Šie pasākumi pirmoreiz stājas spēkā 

2018. gada 1. janvārī un turpmāk reizi trīs 

Šie pasākumi pirmoreiz stājas spēkā 

2019. gada 1. janvārī un turpmāk reizi trīs 
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gados. gados. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

2. Komisija iekļauj vieglos kravas 

automobiļus CO2 emisiju mērījumu 

procedūru pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 

3. punktam Regulā (EK) Nr. 443/2009. 

2. Komisija iekļauj vieglos kravas 

automobiļus CO2 emisiju mērījumu 

procedūru pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 

3. punktam Regulā (EK) Nr. 443/2009. 

No dienas, kad CO2 emisiju mērīšanai 

piemēro pārskatīto procedūru, inovatīvās 

tehnoloģijas vairs neapstiprina saskaņā ar 

saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru. 

No dienas, kad CO2 emisiju mērīšanai 

piemēro pārskatīto procedūru, inovatīvās 

tehnoloģijas vairs neapstiprina saskaņā ar 

saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru. 

3. Komisija iekļauj vieglos kravas 

automobiļus Direktīvas 2007/46/EK 

pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 4. punktam 

Regulā (EK) Nr. 443/2009. 

3. Komisija iekļauj vieglos kravas 

automobiļus Direktīvas 2007/46/EK 

pārskatīšanā atbilstīgi 13. panta 4. punktam 

Regulā (EK) Nr. 443/2009. 

4. Līdz 2013. gada 1. janvārim Komisija 

pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 

īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 

paredzētās atkāpes, lai noteiktu: 

4. Līdz 2013. gada 1. janvārim Komisija 

pabeidz pārskatīt I pielikumā paredzētos 

īpatnējo emisiju mērķus un 10. pantā 

paredzētās atkāpes, lai noteiktu: 

– 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; un 

– kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam 

izmaksu ziņā efektīvi sasniedz 

150 g CO2/km ilgtermiņa mērķi, kura 

īstenojamība vēl jāapstiprina, pamatojoties 

atjauninātiem ietekmes novērtējuma 

rezultātiem; un 

– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 

maksu par pārsniegtajām emisijām. 

– šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp 

maksu par pārsniegtajām emisijām. 

Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 

ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 

vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 

nozari un tai pakārtotajām nozarēm, 

Komisija vajadzības gadījumā 

Pamatojoties uz šādu pārskatu un tā 

ietekmes novērtējumu, kurā novērtēta arī 

vispārējā ietekme uz automobiļu ražošanas 

nozari un tai pakārtotajām nozarēm, 

Komisija vajadzības gadījumā 

– iesniedz priekšlikumu, lai no 

konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 

iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 

ilgtspējīgi, 

– iesniedz priekšlikumu, lai no 

konkurences viedokļa šo regulu grozītu pēc 

iespējas neitrālākā veidā, sociāli taisnīgi un 

ilgtspējīgi, 

– apstiprina to M2 un N2 kategorijas 

transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 

kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 

II pielikumā un kuru standartmasa 

– konstatē kārtību to M2 un N2 kategorijas 

transportlīdzekļu iekļaušanai šajā regulā, 

kas definēti Direktīvas 2007/46/EK 

II pielikumā un kuru standartmasa 
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nepārsniedz 2610 kg, un 

transportlīdzekļiem, kuru tipa 

apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 

2. punktu. 

nepārsniedz 2610 kg, un 

transportlīdzekļiem, kuru tipa 

apstiprinājums ir paplašināts saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 

2. punktu. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei par 

pasākumiem, kas paredzēti, lai grozītu 

būtiskus šīs regulas elementus. 

5. Līdz 2014. gadam Komisija pēc 

ietekmes novērtējuma veikšanas publicē 

ziņojumu par datiem attiecībā uz aizņemto 

laukumu un lietderīgo kravu un to 

izmantošanu par lietderības parametriem, 

lai noteiktu īpatnējo emisiju mērķus, un 

vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei priekšlikumu 

grozīt I pielikumu. 

5. Līdz 2014. gadam Komisija pēc 

ietekmes novērtējuma veikšanas publicē 

ziņojumu par datiem attiecībā uz aizņemto 

laukumu un lietderīgo kravu un to 

izmantošanu par lietderības parametriem, 

lai noteiktu īpatnējo emisiju mērķus, un 

vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei priekšlikumu 

grozīt I pielikumu. 

6. Pieņem pasākumus, lai nodrošinātu 

I pielikumā iekļauto formulu pielāgošanu, 

tādējādi atspoguļojot jebkādas izmaiņas 

reglamentētajā pārbaudes procedūrā 

īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai. 

6. Pieņem pasākumus, lai nodrošinātu 

I pielikumā iekļauto formulu pielāgošanu, 

tādējādi atspoguļojot jebkādas izmaiņas 

reglamentētajā pārbaudes procedūrā 

īpatnējo CO2 emisiju mērīšanai. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 

saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto 

regulatīvo kontroles procedūru. 

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 2011. gadam iesniedz 

Eiropas Parlamenta un Padomei 

priekšlikumu par procedūru pabeigto 

transportlīdzekļu īpatnējo CO2 emisiju 

noteikšanai. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota 1. Komisijai palīdz Komiteja, kas izveidota 
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ar Lēmuma Nr. 93/389/EEK 8. pantu. ar Lēmuma Nr. 280/2004/EEK 9. pantu. 

Pamatojums 

Tehnisks grozījums, jo ar Lēmuma Nr. 280/2004/EEK 9. pantu spēkā esošajā redakcijā aizstāj 

Lēmuma Nr. 93/389/EEK 8. pantu, un to tāpat kā Regulā (EK) Nr. 443/2009 par CO2 emisiju 

samazināšanu no vieglajiem transportlīdzekļiem jāmin kā atsauci. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

I pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra vieglā kravas automobiļa 

aptuvenās īpatnējās CO2 emisijas, ko mēra 

gramos kilometrā, aprēķina, izmantojot 

šādu formulu:  

1. Katra vieglā kravas automobiļa īpatnējās 

CO2 emisijas, ko mēra gramos kilometrā, 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

(a) No 2014. līdz 2017. gadam: (a) No 2015. līdz 2018. gadam: 

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 

a × (M – M0), 

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 

a × (M – M0), 

kur kur 

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 

(kg), 

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 

(kg), 

M0  = 1 706.0 M0  = 1 706.0 

a = 0.093 a = 0.093 

(b) No 2018. gada: (b) No 2019. gada: 

Aptuvenas īpatnējās CO2 emisijas = 175 + 

a × (M – M0), 

Īpatnējās CO2 emisijas = 175 + a × (M – 

M0), 

kur kur 

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 

(kg), 

M = transportlīdzekļa masa kilogramos 

(kg), 

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 

12. panta 1. punktu, 

M0 = vērtība, kas pieņemta saskaņā ar 

12. panta 1. punktu, 

a = 0.093 a = 0.093 

 

Grozījums Nr.  36 
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Regulas priekšlikums 

II pielikums – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Par gadu, kas sākas 2011. gada 

1. janvārī, un katru nākamo gadu 

dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 

katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 

reģistrēts tās teritorijā: 

1. Par gadu, kas sākas 2013. gada 

1. janvārī, un katru nākamo gadu 

dalībvalsts reģistrē šādu informāciju par 

katru jaunu vieglo kravas automobili, kurš 

reģistrēts tās teritorijā: 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – A daļa – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2011. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 

izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 

nosaka: 

3. Kalendāra gadā, kas sākas 2013. gada 

1. janvārī, un katrā nākamajā kalendāra 

gadā katra dalībvalsts atbilstīgi B daļā 

izklāstītajām metodēm par katru ražotāju 

nosaka: 

Pamatojums 

Grozījums saskaņošanas nolūkā. Lai izvairītos no tirgus traucējumiem un diskriminācijas 

pret ražotājiem, uzraudzībai jābūt saskaņā ar regulas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – B daļa – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās 

emisijas 

svītrots 

Pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās 

emisijas nosaka saskaņā ar Direktīvu 

2004/3/EK. Ja vērtība nav pieejama, 

 



 

RR\834584LV.doc 61/82 PE411.042v02-00 

 LV 

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. 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātā metode īpatnējās CO2 emisijas noteikšanai pabeigtiem 

transportlīdzekļiem iepriekš kādā Komisijas darba dokumentā tika novērtēta kā nepiemērota, 

un tika norādīts, ka ir jāizstrādā alternatīvas metodes. 
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PROCEDŪRA 

Virsraksts Emisiju standartu noteikšana jauniem vieglajiem kravas automobiļiem 

Atsauces COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD) 

Atbildīgā komiteja ENVI 

Atzinumu sniedza 
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ITRE 
24.11.2009 

   

Komiteju iesaistīšanas procedūra - 

datums, kad paziņoja plenārsēdē 
20.5.2010    

Atzinumu sagatavoja 
       Iecelšanas datums 

Werner Langen 
11.2.2010 
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1.7.2010 

TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS  

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu 

jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Kopienas integrēto pieeju vieglo 

transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai 

(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) 

Atzinumu sagatavoja: Oldřich Vlasák 

 

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 
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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. 

 

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; 
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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.  

 

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 

(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 
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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. 

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 

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. 

(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 

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). 
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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)  

 

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 

(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 
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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. 

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. 

 

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; 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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, 
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– 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 

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)  
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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)  

 

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. 
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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,  

– 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 
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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. 

 

 

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.  
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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 

inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu, kas 

apstiprinātas atbilstīgi 11. pantam; un 

„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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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 

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, 

svītrots 
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izmanto otru lielāko 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. 
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