
 

AM\1168506LV.docx  PE624.217v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.11.2018 A8-0354/85 

Grozījums Nr.  85 

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. pielikums – 2.1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.1.a Lielas noslodzes transportlīdzekļa 

atjaunojamo degvielu īpatnējo CO2 

emisiju aprēķins 

 Jauna lielas noslodzes transportlīdzekļa v, 

kas iedalīts apakšgrupā sg, īpatnējās 

emisijas (CO2v) (g/km) aprēķina atbilstoši 

šādai formulai: 

 

 

kur: 

 Σ ir visu 2. tabulā ietverto ekspluatācijas 

profilu mp summa; 

 sg ir apakšgrupa, kurā jauns lielas 

noslodzes transportlīdzeklis v ir iedalīts 

atbilstoši šā pielikuma 1. iedaļai; 

 Wsg, mp ir 2. tabulā norādītais 

ekspluatācijas profila svērums; 

 CO2v, mp ir lielas noslodzes 

transportlīdzekļa v atjaunojamo degvielu 

CO2 emisijas (g/km), kas noteiktas 

ekspluatācijas profilam mp un paziņotas 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. …/2018 

[HDV monitorings un ziņošana]. 

 CCF ir 3. panta o) punktā definētais CO2 

korekcijas koeficients. 
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Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Grozījums Nr.  86 

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 

8. pants - 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja saskaņā ar 2. punktu tiek 

konstatēts, ka ražotājam konkrētā gadā, 

sākot ar 2025. gadu, ir emisiju 

pārsniegums, Komisija nosaka maksu par 

pārsniegtajām emisijām, kuru aprēķina 

šādi: 

1. Ja saskaņā ar 2. punktu tiek 

konstatēts, ka ražotājam konkrētā gadā, 

sākot ar 2025. gadu, ir emisiju 

pārsniegums, Komisija nosaka ražotājam 

vai attiecīgā gadījumā grupas vadītājam 

maksu par pārsniegtajām emisijām, kuru 

aprēķina šādi: 

(maksa par pārsniegtajām emisijām) = 

(pārsniegtās emisijas x 6800 

EUR/gCO2/tkm)  

(maksa par pārsniegtajām emisijām) = 

(pārsniegtās emisijas x 1000 

EUR/gCO2/tkm) 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Grozījums Nr.  87 

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 

11. pants - 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šajā sakarā Komisija nodrošina, ka 

attiecīgajā gadījumā no ražotājiem vai 

valsts iestādēm ir pieejami stabili personas 

datus nesaturoši dati par lielas noslodzes 

transportlīdzekļu reālajām CO2 emisijām 

un energopatēriņu. 

2. Šajā sakarā Komisija nodrošina, ka 

attiecīgajā gadījumā no ražotājiem vai 

valsts iestādēm ir publiski pieejami stabili 

personas datus nesaturoši dati par lielas 

noslodzes transportlīdzekļu reālajām CO2 

emisijām un energopatēriņu, balstoties uz 

esošo datu vākšanas sistēmu 

standartizāciju un aptverot dažādus 

izmantošanas veidus. Tā novērtē 

iespējamību CO2 emisiju testēšanu veikt 

reālos braukšanas apstākļos ar 

pārnēsājamām emisiju mērīšanas 

sistēmām. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Grozījums Nr.  88 

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 

13. pants - 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par šīs regulas iedarbīgumu, CO2 

samazinājuma mērķrādītāju, kas saskaņā ar 

1. pantu nosakāms uz 2030. gadu, un CO2 

samazinājuma mērķrādītāju noteikšanu citu 

veidu lielas noslodzes transportlīdzekļiem, 

tostarp piekabēm. Minētajā ziņojumā ietver 

arī novērtējumu par ieviestās kārtības 

iedarbīgumu, kas attiecas konkrēti uz 

bezemisiju un mazemisiju 

transportlīdzekļiem, īpaši uz autobusiem, 

ņemot vērā Direktīvā 2009/33/EK30 

noteiktos mērķrādītājus, un uz CO2 

kredītvienību sistēmas iedarbīgumu un uz 

to, cik lietderīgi ir turpināt minētās kārtības 

piemērošanu 2030. gadā un pēc tā, un 

vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem.  

Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par šīs regulas iedarbīgumu, 

metodiku emisiju uzskaitei no ieguves līdz 

patēriņam, CO2 samazinājuma 

mērķrādītāju, kas saskaņā ar 1. pantu 

nosakāms uz 2030. gadu, un CO2 

samazinājuma mērķrādītāju noteikšanu citu 

veidu lielas noslodzes transportlīdzekļiem, 

tostarp piekabēm un Eiropas modulāro 

sistēmu kombinācijām. Komisija ziņo arī 

par panākumiem, kas gūti attiecībā uz 

reprezentatīvas metodikas izstrādi dzīves 

cikla emisiju aprēķināšanai. Minētajā 

ziņojumā ietver arī novērtējumu par 

ieviestās kārtības iedarbīgumu, kas attiecas 

konkrēti uz bezemisiju un mazemisiju 

transportlīdzekļiem, īpaši uz autobusiem, 

kā arī to definīciju, vienlaikus ņemot vērā 

Direktīvā 2009/33/EK30 noteiktos 

mērķrādītājus, un uz CO2 kredītvienību 

sistēmas iedarbīgumu un uz to, cik 

lietderīgi ir turpināt minētās kārtības 

piemērošanu 2030. gadā un pēc tā, un 

vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

Šajā ziņojumā Komisija novērtē visus 

galvenos parametrus, kas ietekmē 
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alternatīvo jaudas piedziņas ķēžu plašāku 

izmantošanu tirgū, ņemot vērā šādus 

rādītājus: 

 – uzlādes infrastruktūras paplašināšanu; 

 – piedāvāto transportlīdzekļu klāstu 

(akumulatoru elektrotransportlīdzekļi 

[BEV], uzlādējamie hibrīdautomobiļi 

[PHEV], degvielas šūnu 

elektrotransportlīdzekļi [FCEV] utt.); 

 – vidējās naftas un degvielas cenas; 

 – subsīdiju līmeņus un nemonetāros 

stimulus; 

 – publiskā iepirkuma līmeni utt. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Grozījums Nr.  89 

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 

34. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Komisijai 2022. gadā būtu 

jānovērtē ar šo regulu noteikto CO2 

emisijas standartu iedarbīgums un jo īpaši 

līdz 2030. gadam sasniedzamo 

samazinājumu līmenis, kārtība, kurai 

vajadzētu būt pieejamai minēto 

mērķrādītāju un turpmāku rezultātu 

sasniegšanai, kā arī CO2 samazinājuma 

mērķrādītāji, kas noteikti citiem lielas 

noslodzes transportlīdzekļu veidiem, 

piemēram, mazākiem kravas 

automobiļiem, autobusiem, tālsatiksmes 

autobusiem un piekabēm. Minētajā 

novērtējumā vienīgi šīs regulas vajadzībām 

būtu arī jāietver apsvērumi par lielas 

noslodzes transportlīdzekļiem un 

transportlīdzekļu kombinācijām, kas 

pārsniedz standarta svarus un izmērus, kuri 

piemērojami nacionālajā transporta 

sistēmā, piemēram, modulārās koncepcijas. 

(34) Komisijai 2022. gadā būtu 

jānovērtē ar šo regulu noteikto CO2 

emisijas standartu iedarbīgums un jo īpaši 

līdz 2030. gadam sasniedzamo 

samazinājumu līmenis, kārtība, kurai 

vajadzētu būt pieejamai minēto 

mērķrādītāju un turpmāku rezultātu 

sasniegšanai, kā arī CO2 samazinājuma 

mērķrādītāji, kas noteikti citiem lielas 

noslodzes transportlīdzekļu veidiem, 

piemēram, mazākiem kravas 

automobiļiem, autobusiem, tālsatiksmes 

autobusiem un piekabēm. Minētajā 

novērtējumā vienīgi šīs regulas vajadzībām 

būtu arī jāietver apsvērumi par lielas 

noslodzes transportlīdzekļiem un 

transportlīdzekļu kombinācijām, kas 

pārsniedz standarta svarus un izmērus, kuri 

piemērojami nacionālajā transporta 

sistēmā, piemēram, modulārās koncepcijas, 

šo transportlīdzekļu un transporta sistēmu 

pieejas CO2 emisiju samazināšanas 

potenciāls un iespēja iekļaut šos 

transportlīdzekļus šīs regulas darbības 

jomā. 

Or. en 
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