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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.11.2018 A8-0354/79 

Grozījums Nr.  79 

Christofer Fjellner 

PPE grupas vārdā 

John Procter 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – b punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pēc 2030. gada 1. janvāra par 

vismaz 30 %, ņemot vērā saskaņā ar 13. 

pantu veikto pārskatīšanu. 

(b) pēc 2030. gada 1. janvāra par 35 %, 

ņemot vērā saskaņā ar 13. pantu veikto 

pārskatīšanu. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0354/80 

Grozījums Nr.  80 

Christofer Fjellner 

PPE grupas vārdā 

John Procter 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – k punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

k) “mazemisiju lielas noslodzes 

transportlīdzeklis” ir lielas noslodzes 

transportlīdzeklis, kurš nav bezemisiju 

lielas noslodzes transportlīdzeklis, bet kura 

īpatnējās CO2 emisijas ir mazākas nekā 

350 g CO2/km, kā noteikts saskaņā ar I 

pielikuma 2.1. punktu; 

k) “mazemisiju lielas noslodzes 

transportlīdzeklis” ir lielas noslodzes 

transportlīdzeklis, kurš nav bezemisiju 

lielas noslodzes transportlīdzeklis, bet kura 

īpatnējās CO2 emisijas ir mazākas nekā 

35 % zem atsauces vērtības, kas iegūta no 

2019. gada pamatlīmeņa katrai 

transportlīdzekļu apakšgrupai; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0354/81 

Grozījums Nr.  81 

Christofer Fjellner 

PPE grupas vārdā 

John Procter 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) mazemisiju lielas noslodzes 

transportlīdzekli skaita kā līdz diviem 

transportlīdzekļiem atbilstoši tā īpatnējo 

CO2 emisiju funkcijai un 350 g CO2/km 

emisijas robežlīmenim. 

(b) mazemisiju lielas noslodzes 

transportlīdzekli skaita kā līdz diviem 

transportlīdzekļiem atbilstoši tā īpatnējo 

CO2 emisiju funkcijai un emisijas 

robežlīmenim, kas ir par 35 % mazāks 

nekā atsauces vērtība, kura iegūta no 

2019. gada pamatlīmeņa. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.11.2018 A8-0354/82 

Grozījums Nr.  82 

Christofer Fjellner 

PPE grupas vārdā 

John Procter 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ar bezemisiju un mazemisiju 

koeficientu ražotāja vidējās īpatnējās 

emisijas samazina par ne vairāk kā 3 %. 

2. panta 1. punkta otrajā daļā minēto 

kategoriju bezemisijas lielas noslodzes 

transportlīdzekļu devums minētajā 

koeficientā samazina ražotāja vidējās 

īpatnējās emisijas par ne vairāk kā 1,5 %. 

3. Ar bezemisiju un mazemisiju 

koeficientu ražotāja vidējās īpatnējās 

emisijas samazina par ne vairāk kā 3 %. 

2. panta 1. punkta otrajā daļā minēto 

kategoriju bezemisijas lielas noslodzes 

transportlīdzekļu devums minētajā 

koeficientā samazina ražotāja vidējās 

īpatnējās emisijas par ne vairāk kā 5 % no 

2030. gada. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Grozījums Nr.  83 

Christofer Fjellner 

PPE grupas vārdā 

John Procter 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – na punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 na)  “CO2 korekcijas koeficients” ir 

vienāds ar degvielas uzpildes stacijās 

pārdotās no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūtās degvielas 

īpatsvaru un to sertificē Savienības 

līmenī. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Grozījums Nr.  84 

Christofer Fjellner 

PPE grupas vārdā 

John Procter 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Sākot ar 2020. gadu un katrā 

nākamajā kalendārajā gadā Komisija, 

pieņemot 10. panta 1. punktā minētos 

īstenošanas aktus, katram ražotājam nosaka 

vidējās īpatnējās CO2 emisijas g/tkm par 

iepriekšējo kalendāro gadu, ņemot vērā: 

1. Sākot ar 2020. gadu un katrā 

nākamajā kalendārajā gadā Komisija, 

pieņemot 10. panta 1. punktā minētos 

īstenošanas aktus, katram ražotājam 

nosaka vidējās īpatnējās CO2 emisijas 

g/tkm par iepriekšējo kalendāro gadu, 

ņemot vērā: 

a) saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. .../2018 [HDV monitorings un 

ziņošana] ziņotos datus par ražotāja 

attiecīgajā gadā reģistrētajiem jaunajiem 

lielas noslodzes transportlīdzekļiem, 

izņemot profesionālos transportlīdzekļus; 

a) saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. .../2018 [HDV monitorings un 

ziņošana] ziņotos datus par ražotāja 

attiecīgajā gadā reģistrētajiem jaunajiem 

lielas noslodzes transportlīdzekļiem, 

izņemot profesionālos 

transportlīdzekļus, ja tie nav 

mazemisiju vai bezemisiju 

transportlīdzekļi; 

b) saskaņā ar 5. pantu noteikto 

bezemisiju un mazemisiju koeficientu.  

(b) saskaņā ar 5. pantu noteikto 

bezemisiju un mazemisiju koeficientu; 

 ba) saskaņā ar I pielikuma 

2.1a punktu noteikto CO2 korekcijas 

koeficienta piemērošanu. 

Or. en 

 

 


