
 

AM\1155557LV.docx  PE621.661v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.6.2018 A8-0010/48 

Grozījums Nr.  48 

Adina-Ioana Vălean 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0010/2018 

Damiano Zoffoli 

Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš 

COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a pieņem zināšanai Komisijas 

deklarācijas, kas pievienotas šai 

rezolūcijai; 

Or. en 

Zināšanai — paziņojumus teksts ir šāds: 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJAS 

 

[Priekšlikums par smagdarba transportlīdzekļu (HDV) CO2 standartiem] 

Kā 2017. gada 8. novembrī pausts paziņojumā “Mazemisiju mobilitātes realizācija. Eiropas 

Savienība, kas sargā mūsu planētu, dod iespējas saviem patērētājiem un aizsargā savus 

ražotājus un darba ņēmējus” (COM(2017) 675 final), Komisija ir iecerējusi 2018. gada maija 

pirmajā pusē iesniegt trešo mobilitātes paketi, kura ietvertu arī priekšlikumu par oglekļa 

dioksīda emisiju standartu noteikšanu kravas automobiļiem. 

 

[VECTO/Sertifikācijas regulas izstrādes grafiks] 

Komisija turpina Transportlīdzekļu energopatēriņa aprēķināšanas rīka (VECTO) tehnisko 

izstrādi, lai no 2020. gada rīks aptvertu jaunas zināmās tehnoloģijas un cita veida automobiļus 

(no 2020. gada – visus kravas automobiļus, kā arī (tālsatiksmes) autobusus, bet no 

2021. gada – piekabes).  

Lai nodrošinātu to, ka ieinteresētās personas, kā arī ekonomikas dalībnieki tiek regulāri 

informēti, attiecīgajās Komisijas tīmekļvietnēs tiks publicētas sīkākas ziņas par VECTO rīka 

izstrādi un par Regulas (ES) 2017/2400 grozījumiem. 

 

[Reālos braukšanas apstākļos veicama verifikācijas testa izstrāde Sertifikācijas regulas 

satvarā] 
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Komisija atzīst, ka svarīgi ir iegūt uzticamus un reprezentatīvus datus par smagdarba 

transportlīdzekļu CO2 emisijām un degvielas patēriņu.  

 

Tāpēc iecerēts Regulu (ES) 2017/2400 papildināt ar verifikācijas un atbilstībnodrošināšanas 

procedūru attiecībā uz VECTO darbību, kā arī attiecībā uz īpašībām, kas ir saistītas ar CO2 un 

degvielas patēriņu un piemīt attiecīgajiem komponentiem, atsevišķām tehniskajām vienībām 

un sistēmām. Par šo verifikācijas procedūru, kurai būtu jāietver arī ražošanā esošo smagdarba 

transportlīdzekļu testēšana reālos braukšanas apstākļos, plānots līdz 2018. gada beigām balsot 

Tehniskajā komitejā mehānisko transportlīdzekļu jautājumos.  

 

Turklāt paredzēts, ka uz minētās verifikācijas procedūras pamata vēlāk tiks izstrādāts tests, ar 

kura palīdzību ražotāji un tipa apstiprināšanas iestādes vai neatkarīgas trešās personas varēs 

verificēt transportlīdzekļu atbilstību ekspluatācijas apstākļos. 

 

 


