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ĪSS PAMATOJUMS

Kopš 1995. gada ir Kopienas stratēģija pasažieru automobiļu CO2 emisiju samazināšanai. Šīs 
stratēģijas pamatā ir trīs pīlāri: brīvprātīga autoražotāju apņemšanās samazināt CO2 emisijas, 
fiskāli veicināšanas pasākumi automašīnām ar ekonomisku degvielas patēriņu un uzlabojumi 
patērētājiem paredzētajā informācijā. No 1995. līdz 2007. gadam transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijā ir gūti ievērojami panākumi jautājumā par automobiļu degvielas patēriņa 
efektivitāti. Tomēr uzlabojumi degvielas izmantošanā ir par mazu, lai kompensētu augošo 
pieprasījumu pēc lielāka izmēra automobiļiem. Pasažieru automobiļu izmantošanas rezultātā 
rodas emisijas, kas Eiropā veido 12 % no kopējām oglekļa dioksīda (CO2) emisijām. Vieglo 
automašīnu transports ES sedz 78 % no kopējiem pasažieru pārvadājumiem.

1. Regulas priekšlikuma mērķi

Ar šo regulas priekšlikumu Eiropas Komisija vēlas sākot ar 2012. gadu noteikt vienotu un 
saistošu CO2 emisiju rādītāju, kurš nepārsniedz 130 g CO2/km. Eiropas Parlaments atbalsta šo 
kopējo mērķi. Eiropas Parlaments atbalsta Komisijas izvirzītos vispārējos mērķus. Turklāt 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas izvirzītie emisiju samazināšanas mērķi nedrīkst 
ietekmēt konkurenci, tiem jāatbilst sociālās vienlīdzības principiem, jābūt ilgtspējīgiem, kā arī 
jāņem vērā Eiropas autoražotāju daudzveidība un to starptautiskā konkurētspēja.

2. Risinājumi un paaugstināšanas līkne („Slope”)

Īpaši strīdīgs jautājums ir par emisiju samazināšanas mērķu taisnīgu attiecināšanu uz maziem 
automobiļiem un lielākiem automobiļiem. Lielākie automobiļi, ar kuriem Eiropas ražotāji 
aizņem 80 % no pasaules tirgus daļas, ir vadoši jauno tehnoloģiju jomā. Noteicoša ir 
robežvērtība, kuru aprēķina, pamatojoties uz transportlīdzekļa masu. Labākā aprēķinu bāze ir 
CO2 mērķa noteikšana ražotāja jauno automobiļu parkam caurmērā, pamatojoties uz 
transportlīdzekļu vidējo masu. Iemaksu, kas lielākiem transportlīdzekļiem, salīdzinot ar 
mazajiem, ir augstāka, nosaka, vadoties pēc robežvērtību līknes.

Tiek atbalstīts Komisijas piedāvātais 60 % līknes slīpums. Lielāku transportlīdzekļu emisiju 
samazināšanas mērķi, salīdzinot ar maziem automobiļiem, ir ievērojami augstāki. 60 % līkne 
nodrošina, ka CO2 emisijas nepieaug paralēli masas pieaugumam, tās ir zem vidējā līmeņa.
Transportlīdzekļa masa ir piemērotākais īpatnējās CO2 emisijas mērķu kritērijs.
Transportlīdzekļa masa, salīdzinot ar citiem kritērijiem, mazāk ietekmē konkurenci. Japānas 
un Ķīnas CO2 likumdošanā izmanto masas pieeju. Attīstība ir viegli uzraugāma, dati ir 
pieejami. Autoražotāji izstrādā pamatkoncepcijas, kur balstvirsmas parametrs nav piemērots.
Izmantojot balstvirsmu kā parametru, visiem vienas platformas transportlīdzekļiem neatkarīgi 
no to aprīkojuma un kopējās masas būtu viena CO2 mērķa vērtība. Turklāt, izmantojot 
balstvirsmu kā parametru, mazie un pilsētas automobiļi nonāktu ievērojami neizdevīgākā 
situācijā.

3. Integrētās pieejas papildinoši pasākumi

Integrētā pieeja paredz 120 CO2 /km robežvērtības turpmāku samazinājumu par 10 g CO2/km, 
īstenojot papildu nosacījumus. Starp tiem ir minami zemas pretestības riepas, riepas ar zemu 
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rites nolietošanās indeksu, riepu spiediena kontroles sistēmas, ekonomiskas gaisa 
kondicionēšanas sistēmas un slēguma rādītāji, kas kopumā CO2 emisiju samazinātu par 
5 g/km. Te ir pieskaitāma arī biodegviela ar apmēram 5 g/km CO2 emisiju ietaupījumu. Lai 
varētu ieviest inovācijas un īstenot energoefektīvus pasākumus, ir jāatzīst, ka ekoloģiskā
inovācija veicina CO2 samazināšanu. Tā kā testa procedūra nevar aptvert visas ekoloģiskās 
inovācijas un spēkā esošās starptautiski saskaņotas procedūras pārskatīšana ir laikietilpīga un 
grūti īstenojama, ir ierosināts ieviest papildus procedūru saskaņā ar 6. pantu un IIa pielikumu.
Ekoloģiskām inovācijām bez testa procedūras pieskaitāmi autotehniski pasākumi, tehniskās 
apkopes pasākumi, braukšanas apmācība, navigācijas infrastruktūra, kā arī energoefektīvas 
spuldzes, solārtehnika automašīnā un siltumenerģijas izmantošana. Atbalstāmi ir visi 
pasākumi, kas uzlabo ekoloģiskos raksturlielumus.

4. Ieviešanas fāze

Tā kā jaunu transportlīdzekļa tipu un jaunu platformu izstrādei ir nepieciešami 5 līdz 8 gadi, ir 
lietderīgi 120 g CO2 /km emisiju ierobežojumu ieviest nevis noteiktā dienā, bet paredzēt tam  
pārejas posmu. Tāpēc tiek ierosināts noteikt, ka 2012. gadā, īstenojot papildu nosacījumus, 
¼ jauno automobiļu, 2013. gadā — puse, 2014. gadā — ¾ un 2015. gadā visu ražotāja jauno 
automobiļu vidējo emisiju rādītājiem jāatbilst 120 g CO2 /km. Šī elastīguma palielināšana 
nodrošina ražotājam nepieciešamās attīstības iespējas un vienlaikus ļauj meklēt alternatīvas 
pieejas. 

5. Sankcijas

ES Komisijas ierosinātās soda sankcijas no 100 līdz 475 eiro par CO2 /t ievērojami pārsniedz 
rūpniecības un enerģētikas nozarēs noteikto masku par CO2 kvotu. Sankcijas mērķis nedrīkst 
būt vērsts uz rūpniecības inovāciju potenciāla vājināšanu. Tam jāstimulē pasākumu īstenošana 
un, ja iespējams, jāfinansē alternatīvi pasākumi, kas ļautu sasniegt paredzēto CO2 emisijas 
samazinājumu. To varētu nodrošināt ierosinātās sankcijas 10 līdz 40 eiro par CO2 /g jauniem 
automobiļiem (tas atbilst 200 eiro par CO2 /t). Jārēķinās ar to, ka patērētāja informēšana un 
konkurence ražotāju starpā rada ievērojami lielāku spiedienu uz ražotāju ievērot visas 
noteiktās robežvērtības.

6. Atkāpes

ES Komisijas priekšlikumā ir paredzētas vairākas atkāpes, kuras ir jāpārbauda. ES Komisijas 
ierosinātā zemākā robeža attiecībā uz katru kalendāro gadu Kopienā reģistrēto jauno pasažieru 
automobiļu skaitu ir samazināta no 10 000 līdz 5000 un noteikts papildu regulējums, kas 
attiecas uz ražotājiem, kuri gadā reģistrē augstākais 1 % no jauno automobiļu skaita un 
kuriem noteiktais emisiju samazināšanas mērķis ir grūti izpildāms.

7. Ilgtermiņa mērķi

Pamatojoties uz situācijas izvērtējumu un ES Komisijas priekšlikumu, Parlamentam un 
Padomei 2014. gadā jāpieņem ilgtermiņa mērķi. Uz to brīdi būs pieejams arī pārskats par 
jaunām tehnoloģijām, ieskaitot alternatīvo dzinēju modeļu, piemēram, ar baterijām darbināmu 
transportlīdzekļu, ieviešanu. Izvirzot ilgtermiņa mērķus, jāņem vērā, ka motoru un 
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hibrīddzinēju sistēmām, ko attīsta pašlaik, būs īss dzīves cikls, jo 10 gadus pēc to ieviešanas 
jau varētu būt pieejami nākamie vietējas dabas dzinēju veidi bez CO2 emisijas. Tāpēc jāatstāj 
iespēja pārejai uz jaunām tehnoloģijām. Īstenojot šajā regulā noteikto mērķi visu automobiļu 
vidējās emisijas samazināt līdz 120g CO2/km, automobiļu vidējais benzīna degvielas patēriņš 
jāsamazina apmēram līdz 5 litriem uz 100 km un dīzeļdegvielas patēriņš jāsamazina apmēram 
līdz 4,5 litriem uz 100 km. Šie mērķi, salīdzinot ar pašreizējo līmeni, ir ļoti vērienīgi.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) No minētajām saistībām izriet, ka 
visām dalībvalstīm ievērojami jāsamazina 
arī emisijas no pasažieru automobiļiem.
Lai panāktu vajadzīgos būtiskos 
samazinājumus, politika un pasākumi 
jāīsteno dalībvalstu un Kopienas mērogā 
ne tikai automobiļu rūpniecības un 
enerģētikas nozarē, bet arī visās Kopienas 
tautsaimniecības nozarēs. Autotransporta 
nozare ir otra lielākā siltumnīcefekta gāzu 
radītāja ES, un tās radītās emisijas turpina 
palielināties. Ja autotransporta nozares 
ietekme uz klimata pārmaiņām turpinās
palielināties, ļoti ievērojami tiktu mazināti 
tie panākumi, kas cīņā ar klimata 
pārmaiņām gūti citās nozarēs, samazinot 
emisijas.

(4) No minētajām saistībām izriet, ka 
ievērojami jāsamazina arī emisijas no 
pasažieru automobiļiem. Lai īstenotu šo 
mērķi, ir jāparedz ražotājiem un jaunu 
automobiļu importētājiem saistoši 
noteikumi par emisijām. Tikai ar 
Kopienas regulu ir iespējams nodrošināt, 
ka jaunu automobiļu reģistrēšanas 
noteikumi visās dalībvalstīs ir vienādi. Lai 
panāktu dalībvalstu un Kopienas kopējo 
mērķi samazināt CO2 emisijas, attiecīgi 
pasākumi jāīsteno ne tikai automobiļu 
rūpniecības un enerģētikas nozarē, bet arī 
transporta nozarē un mājsaimniecību 
jomā. Autotransporta nozare ir otra lielākā 
siltumnīcefekta gāzu radītāja ES, un tās 
radītās emisijas turpina palielināties. Ja 
autotransporta nozares radīto CO2 emisiju 
apjoms turpinās palielināties, turpinās 
palielināties, ļoti ievērojami tiktu mazināti 
tie panākumi, kas cīņā ar klimata 
pārmaiņām gūti citās nozarēs, samazinot 
emisijas.
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Pamatojums

Šī regula paredz, ka nevis dalībvalstīm, bet gan vieglo automobiļu ražotājiem un 
importētājiem jāsamazina emisijas. Pastāv nevis „klimata pārmaiņu”, bet gan siltumnīcefekta 
gāzu, īpaši CO2 emisiju pieauguma draudi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieņemot Kopienas mērķus attiecībā uz 
jauniem pasažieru automobiļiem, jānovērš 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, ko radījusi 
atšķirīgu pasākumu pieņemšana 
dalībvalstīs. CO2 samazināšanas prasību 
izpildē vadoties pēc Kopienas mērķiem, 
ražotāji varēs plānot ar lielāku noteiktību 
un elastīgāk, nekā vadoties pēc 
atsevišķiem valsts samazināšanas mērķiem. 
Nosakot emisiju standartus, ir svarīgi ņemt 
vērā, kā tie ietekmēs tirgus un ražotāju 
konkurētspēju, uzņēmējdarbības tiešās un 
netiešās izmaksas un arvien lielāko 
labumu, ko gūs, stimulējot inovāciju un 
samazinot enerģijas patēriņu.

(5) Pieņemot Kopienas mērķus attiecībā uz 
jauniem pasažieru automobiļiem, jānovērš 
iekšējā tirgus sadrumstalotība, ko radījusi 
atšķirīgu pasākumu pieņemšana 
dalībvalstīs. CO2 samazināšanas prasību 
izpildē vadoties pēc Kopienas mērķiem, 
ražotāji varēs plānot ar lielāku noteiktību 
un elastīgāk, novēršot konkurences 
traucējumus dalībvalstīs, kuri rodas,
vadoties pēc atsevišķiem valsts 
samazināšanas mērķiem. Šādi 
konkurences traucējumi būtu pretrunā ar 
vienota tirgus izveides mērķi. Nosakot 
emisiju standartus, ir svarīgi ņemt vērā, kā 
tie ietekmēs tirgus un ražotāju 
konkurētspēju, uzņēmējdarbības tiešās un 
netiešās izmaksas un arvien lielāko 
labumu, ko gūs, stimulējot inovāciju un 
samazinot enerģijas patēriņu.

Pamatojums

Tikai Eiropas mērogā saskaņoti noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz EK līguma 
95. pantu, novērsīs konkurences traucējumus, kā arī dalībvalstu vienpusējas darbības un 
izņēmuma gadījumus.

Grozījums Nr. 3
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Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Automobiļu vidējais ekspluatācijas 
ilgums ES strauji pieaug. Par 10 gadiem 
vecāku transportlīdzekļu lielais skaits ES 
neatbilst nevienai no jaunajām regulām 
par CO2 emisijām. Tāpēc īpaša uzmanība
ir jāpievērš tam, lai pazeminātu 
automobiļu vidējo ekspluatācijas ilgumu, 
stimulējot jaunu transportlīdzekļu iegādi.

Pamatojums

Lai pārliecinātos, ka regula ir efektīva, ir būtiski veicināt jaunu transportlīdzekļu iegādi. Ja 
patērētāji joprojām izvēlas lietotus transportlīdzekļus, īpaši tos, kuri vecāki par 10 gadiem, 
reāls CO2 emisiju samazinājums nav sagaidāms.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisija ierosināja integrētu pieeju, 
lai līdz 2012. gadam sasniegtu Kopienas 
mērķi — 120 g CO2 /km —, un paziņoja, 
ka Komisija ierosinās regulējumu, lai, 
galveno uzmanību pievēršot obligātai CO2
emisiju samazināšanai, sasniegtu Kopienas 
mērķi visu jauno automobiļu vidējo emisiju 
rādītājus samazināt līdz 130 g CO2 /km, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas. Atbilstīgi ražotāju 
brīvprātīgas apņemšanās pieejai tas attiecas 
uz elementiem, ko ņem vērā, mērot 
pasažieru automobiļu CO2 emisijas saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 

(10) Komisija ierosināja integrētu pieeju, 
lai līdz 2012. gadam sasniegtu Kopienas 
mērķi — 120 g CO2 /km —, un paziņoja, 
ka Komisija ierosinās regulējumu, lai, 
galveno uzmanību pievēršot obligātai CO2
emisiju samazināšanai, sasniegtu Kopienas 
mērķi visu jauno automobiļu vidējo emisiju 
rādītājus samazināt līdz 130 g CO2 /km, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas. Lai īstenotu CO2 emisiju 
samazināšanas mērķi, uzlabojot dzinēju 
tehnoloģiju, ir jāattīsta vieglo automobiļu 
ekotehnoloģija, kā arī jāuzlabo ceļu 
infrastruktūra un satiksmes vadība, jāveic 
pasākumi, lai sekmētu biodegvielas 
izmantošanu, un jānosaka piemērots 
nodokļu režīms. Atbilstīgi ražotāju 
brīvprātīgas apņemšanās pieejai tas attiecas 
uz elementiem, ko ņem vērā, mērot 
pasažieru automobiļu CO2 emisijas saskaņā 
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transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai. Ar citiem tehniskiem 
uzlabojumiem un plašāku biodegvielas 
izmantošanu panāks turpmāku 
samazinājumu par 10 g CO2/km vai 
līdzvērtīgu, ja tehniski tas būs vajadzīgs.
Turklāt patērētāju rīcība ietekmē kopējo 
emisiju daudzumu no pasažieru 
automobiļiem, un tādēļ patērētāji jāinformē 
par jaunu pasažieru automobiļu atbilstību 
emisiju mērķiem, kas noteikti šajā regulā.

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai. Ar citiem tehniskiem 
uzlabojumiem un plašāku biodegvielas 
izmantošanu panāks turpmāku 
samazinājumu par 10 g CO2/km vai 
līdzvērtīgu, ja tehniski tas būs vajadzīgs.
Turklāt patērētāju rīcība ietekmē kopējo 
emisiju daudzumu no pasažieru 
automobiļiem, un tādēļ patērētāji jāinformē 
par jaunu pasažieru automobiļu atbilstību 
emisiju mērķiem, kas noteikti šajā regulā. 
Ņemot vērā, ka paredzēts pārskatīt 
Direktīvu 1999/94/EK attiecībā uz 
patērētājiem domātas informācijas 
pieejamību par degvielas ekonomiju un 
CO2 emisijām saistībā ar jaunu vieglo 
automobiļu tirdzniecību, ir svarīgi arī 
izstrādāt skaidru transportlīdzekļu 
klasifikāciju, pamatojoties uz degvielas 
ekonomisku patēriņu un CO2 emisijām.

Pamatojums

Skaidra informācija patērētājiem ir ļoti svarīga. Pārskatot Direktīvu 1999/94/EK, ir svarīgi 
noteikt transportlīdzekļu skaidru klasifikāciju (piemēram, A klase, A+ klase, B klase utt.).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz jaunu automobiļu 
vidējiem radītājiem, nosakot regulējumu 
mērķa sasniegšanai, jānodrošina, lai 
emisiju samazināšanas mērķi neietekmētu 
konkurenci, atbilstu sociālās vienlīdzības 
principiem, būtu ilgtspējīgi un, ņemot vērā 
Eiropas autoražotāju daudzveidību, būtu 

(11) Attiecībā uz jaunu automobiļu 
vidējiem radītājiem, nosakot regulējumu 
mērķa sasniegšanai, jānodrošina, lai 
emisiju samazināšanas mērķi neietekmētu 
konkurenci, atbilstu sociālās vienlīdzības 
principiem, būtu ilgtspējīgi un, ņemot vērā 
Eiropas autoražotāju daudzveidību, būtu 
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taisnīgi un neradītu nepamatotus
konkurences traucējumus autoražošanas 
nozarē. Regulējumam jābūt saderīgam ar 
vispārējo mērķi sasniegt ES Kioto mērķus, 
un tas jāpapildina ar citiem tādiem 
instrumentiem, kas vairāk saistīti ar 
izmantošanu, kā automobiļu un enerģijas 
nodokļu diferencēšana.

taisnīgi un neradītu konkurences 
traucējumus autoražošanas nozarē. 
Regulējumam jābūt saderīgam ar vispārējo 
mērķi sasniegt ES Kioto mērķus, un tas 
jāpapildina ar citiem tādiem instrumentiem, 
kas vairāk saistīti ar izmantošanu, kā 
automobiļu un enerģijas nodokļu 
diferencēšana. Vieglo automobiļu nodokļu 
apmēram ir jābūt saistītam ar konkrētā 
automobiļa piesārņojošo emisiju apjomu 
un par šiem nodokļiem ir jāvienojas ES 
līmenī, lai izvairītos no turpmākas iekšējā 
tirgus sadrumstalošanās, ko rada 
atšķirīga nodokļu politika dažādās 
dalībvalstīs.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums „pamatoti konkurences traucējumi” ir neatbilstīgs. Lai 
izvairītos no turpmākas iekšējā tirgus sadrumstalošanās, ko rada atšķirīga nodokļu politika 
dalībvalstīs, ir svarīgi Eiropas līmenī panākt vienošanos par tādu nodokļu piemērošanu 
vieglajiem automobiļiem, kuros ņem vērā piesārņojošu vielu emisiju daudzumu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai panāktu nulles emisijas 
automobiļu ieviešanu, ir ievērojami 
jāpalielina apropriācijas, kuras Septītajā 
pamatprogrammā pētniecības un 
tehnoloģijas attīstības jomā ir paredzētas 
tehnoloģijām, ar kurām varētu realizēt 
plānu par nulles emisijas automobiļiem.

Pamatojums

Lai nulles emisijas automobiļi kļūtu par realitāti, ir svarīgi vairāk naudas ieguldīt pētniecībā 
un izstrādē.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai saglabātu automobiļu tirgus 
dažādību un tā spēju apmierināt dažādu 
patērētāju vajadzības, CO2 mērķi attiecībā 
uz pasažieru automobiļiem jānosaka kā 
lineāra automobiļu lietderības funkcija. Lai 
raksturotu šo lietderību, visatbilstīgākais
parametrs ir masa, jo tā dod pietiekamu
priekšstatu par pašreizējām emisijām, 
tādējādi ļaujot noteikt reālistiskākus un 
konkurenci neietekmējošus mērķus, un dati 
par masu ir pieejami uzreiz. Tomēr
jāapkopo dati par alternatīvu lietderības 
parametru, kas ir balstvirsma (attālums 
starp riteņiem x garenbāze), lai pieeju, 
kuras pamatā ir lietderības noteikšana, 
varētu novērtēt ilgākā laikposmā. Nosakot 
mērķus, jāņem vērā paredzamās jaunu 
automobiļu masas tendences līdz 
2012. gadam un jānovērš iespējamais 
stimuls palielināt transportlīdzekļa masu, 
tikai lai izmantotu to, ka CO2 
mazināšanas mērķis tādējādi palielinās. 
Tādēļ, nosakot mērķus 2012. gadam, 
turpmāk jāņem vērā iespējamā autonomā 
masas palielinājuma tendence 
transportlīdzekļiem, ko ražo ražotāji un ko 
pārdod ES tirgū. Visbeidzot, mērķu 
diferencēšanai jāsekmē visu kategoriju 
automobiļu emisiju samazinājumi, 
vienlaikus atzīstot, ka lielākus emisiju 
samazinājumus var panākt smagākiem 
automobiļiem.

(12) Lai saglabātu automobiļu tirgus 
dažādību un tā spēju apmierināt dažādu 
patērētāju vajadzības, CO2 mērķi attiecībā 
uz pasažieru automobiļiem jānosaka kā 
lineāra automobiļu lietderības funkcija. Lai 
raksturotu šo lietderību, atbilstīgs
parametrs ir masa, kas dod priekšstatu par 
pašreizējām emisijām, tādējādi ļaujot 
noteikt reālistiskākus un konkurenci 
neietekmējošus mērķus, un dati par masu ir 
pieejami uzreiz. Ir jāapkopo dati par 
tādiem alternatīviem lietderības 
parametriem kā balstvirsma (attālums 
starp riteņiem x garenbāze), lai pieeju, 
kuras pamatā ir lietderības noteikšana, 
varētu novērtēt ilgākā laikposmā. Līdz 
2014. gadam Komisijai ir jāpārskata datu 
pieejamība un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo lietderības parametrs.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Regulas mērķis ir dot stimulu 
automobiļu ražotājiem ieguldīt jaunās 
tehnoloģijās. Ar regulu tiek aktīvi 
veicināta ekoloģiskā inovācija, un tajā 
ņemta vērā turpmāka tehnikas attīstība. 
Tādējādi tiek sekmēta Eiropas rūpniecības 
konkurētspēja un kvalitatīvu darbavietu
radīšana.

(13) Regulas mērķis ir dot stimulu 
automobiļu rūpniecības pārstāvjiem 
(automobiļu ražotājiem un piegādātājiem) 
ieguldīt jaunās tehnoloģijās. Tādēļ ar šo
regulu ir jāparedz atvieglinājumi un 
jāņem vērā ekoinovācijas, kas samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, tādējādi 
nostiprinot ES autorūpniecības un tās 
piegādātāju vadošo pozīciju tirgū un 
pienācīgi ņemot vērā turpmāko tehnikas 
attīstību. Šāda pieeja ilgtermiņā sekmēs
ES rūpniecības konkurētspēju un garantēs 
kvalitatīvas darbavietas Eiropas 
Savienībā.

Pamatojums

Pašreizējais regulas priekšlikums ierobežo ekoinovāciju izmantošanu, priekšroku dodot 
tādām, kuras var uzskatāmi parādīt, izmantojot pašreiz noteikto testa procedūru. Papildu 
nosacījumu kopumā noteiktā ierobežošana līdz 5 g CO2/km vai, ietverot biodegvielu, līdz 10 g 
CO2/km ir nepietiekama.  Tas ievērojami atpaliek no tehnoloģijas un tautsaimniecības 
iespējām. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saistībā ar integrēto pieeju CO2
emisiju samazināšanai no vieglajiem 
automobiļiem ir jādefinē ekoinovācijas 
un, nosakot izmērāmus standartus, 
jāgarantē to īstenošana. Pašreizējā 
Eiropas mehānisko transportlīdzekļu tipa 
apstiprināšanas sistēma neattiecas uz 
visiem tehniskajiem risinājumiem, kas 
pieejami, lai panāktu uzlabojumus. Tāpēc 
ir jānosaka metode, kā novērtēt CO2
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emisiju samazināšanas iespējas, ieviešot 
tehnoloģiskus pasākumus. Uzmanība ir 
jāpievērš tehnoloģijām, kuras nav 
ietvertas vai ir nepietiekami atspoguļotas 
pasākumos, kurus veic saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
noteikumiem. Ekoinovācijas apstiprina, 
lai nodrošinātu ražotājiem papildu 
stimulus, uzskaitot priekšrocības, kas 
ražotājiem ļauj sasniegt viņiem noteiktos 
CO2 emisiju samazināšanas mērķus. 
Turklāt, ņemot vērā, ka automobiļu 
ražotājiem šīs jaunās tehnoloģijas var 
dārgi izmaksāt, Komisijai jāparedz 
ražotāju stimulēšanas mehānisms, ieviešot 
īpašu kredītu sistēmu. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Lai nodrošinātu autonozares 
darbības paredzamību un vienlaikus 
ņemtu vērā turpmāko tehnoloģijas 
attīstību, jaunu vieglo automobiļu CO2
emisiju ilgtermiņa mērķi jānosaka, ņemot 
vērā Komisijas ietekmes novērtējumu. 
Mērķi jānosaka tā, lai 2020. gadā vidējais 
automobiļu radīto emisiju apjoms būtu 
95 g CO2/km.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Šajā regulā ir ietverti īpaši 
noteikumi, lai veicinātu alternatīvu 
degvielas veidu patēriņam piemērotu, 
zema emisijas piesārņojuma un nulles 
emisijas transportlīdzekļu turpmāku 
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laišanu ES tirgū.

Grozījums Nr.12

Regulas priekšlikums
13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13d) Lai sasniegtu vides jomā izvirzītos 
mērķus un novērstu klimata pārmaiņas, 
īpaši būtiski ir saglabāt Eiropas 
autotransporta nozares konkurētspēju 
pasaules tirgū. Tādēļ ir jāpieņem efektīvi 
pasākumi, jo īpaši ņemot vērā visas ES 
autotransporta nozares izmaksas, lai 
nodrošinātu konkurētspējas saglabāšanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Vajadzīgs vienkāršs atbilstības 
ievērošanas mehānisms, lai nodrošinātu, 
ka šis regulas mērķi tiek sasniegti.

(19) Vajadzīgs EK līgumam atbilstīgs 
sankciju mehānisms, lai nodrošinātu, ka šīs
regulas mērķi tiek sasniegti.

Pamatojums

Nosakot sankcijas, jāņem vērā visi apstākļi un EK līguma 95. panta darbības joma.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Direktīvā 2007/46/EK paredzēts, ka 
ražotājiem jāizdod atbilstības sertifikāts, 
kam jābūt pievienotam katram jaunam 
pasažieru automobilim, un ka dalībvalstīm 
jaunu pasažieru automobili jāatļauj 

(21) Direktīvā 2007/46/EK paredzēts, ka 
ražotājiem jāizdod atbilstības sertifikāts, 
kam jābūt pievienotam katram jaunam 
pasažieru automobilim, un ka dalībvalstīm 
jaunu pasažieru automobili jāatļauj 
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reģistrēt un nodot ekspluatācijā tikai, ja 
tam ir derīgs atbilstības sertifikāts. 
Dalībvalstu apkopotajiem datiem jāatbilst 
datiem atbilstības sertifikātā, ko ražotājs 
izdevis pasažieru automobilim.

reģistrēt un nodot ekspluatācijā tikai, ja 
tam ir derīgs atbilstības sertifikāts. 
Dalībvalstu apkopotajiem datiem jāatbilst 
datiem atbilstības sertifikātā, ko ražotājs 
izdevis pasažieru automobilim, un to 
pamatā ir jābūt tikai šim sertifikātam. Ja 
dalībvalstis pamatotu iemeslu dēļ 
neizmanto atbilstības sertifikātu, lai 
pabeigtu jauna vieglā automobiļa 
reģistrācijas procesu un nodošanu 
ekspluatācijā, tās veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu 
uzraudzības procedūras precizitāti. 
Atbilstības sertifikātu datus apkopo 
vienotā ES standartu datubāzē. Tā ir 
jāizmanto kā vienīgais uzziņas avots, lai 
dalībvalstīm atvieglotu reģistrācijas datu 
apkopošanu, ja transportlīdzekļus reģistrē 
pirmo reizi. Komisijai ir jānodrošina, ka 
dalībvalstis izmanto tādu elektronisko 
tīklu, kas būtu līdzīgs Kultūras 
mantojuma reģionālo tīklu (REGNET) 
projektā demonstrētajam, lai precīzas 
uzraudzības nolūkā vēl vairāk 
racionalizētu reģistrācijas datu apmaiņu, 
piemēram, par CO2 emisijām.  Turklāt, lai 
ražotāji varētu reaģēt uz tirgus 
tendencēm, Komisijai līdz katra 
uzraudzības gada 30. augustam katram 
ražotājam ir jādara pieejams attiecīgā 
gada vidusposma uzraudzības pārskats.

Pamatojums

Veicot uzraudzību, visām dalībvalstīm par galveno atsauci (piemēram, attiecībā uz CO2
rādītājiem) obligāti ir jāizmanto atbilstības sertifikāts (pašlaik apmēram 12 dalībvalstis šo 
dokumentu neizmanto). Tāpēc šādu datu apkopošanai ir jāizveido vienota Eiropas datubāze. 
Šāda datubāze arī ļaus ražotājiem laikus atjaunināt datus, ja mainās to ražoto 
transportlīdzekļu tehniskie rādītāji. Ir būtiski, ka ražotāji laikus zina oficiālo CO2 rādītāju, 
līdz ar to Komisijas provizoriskie aprēķini un vidusposma pārskats ir jāsaņem ik pēc pusgada.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tas, kā ražotājs ievēro mērķus saskaņā 
ar šo regulu, jānovērtē Kopienas līmenī. 
Ražotāji, kam vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz ar šo regulu atļautās 
emisijas, sākot ar 2012. gada, par katru 
kalendāro gadu maksā par pārsniegtajām 
emisijām. Šai maksai jāmainās kā 
funkcijai atkarībā no tā, cik lielā mērā 
ražotāji atkāpjas no sava mērķa. Tai ar 
laiku jākļūst lielākai. Lai pietiekami 
stimulētu tādu pasākumu pieņemšanu, kuru 
mērķis ir samazināt pasažieru automobiļu 
īpatnējās CO2 emisijas, maksai jāatbilst 
tehnoloģiju izmaksām. Maksas par 
pārsniegtajām emisijām jāuzskata par 
Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem.

(22) Tas, kā ražotājs ievēro mērķus saskaņā 
ar šo regulu, jānovērtē Kopienas līmenī. 
Ražotāji, kam vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz ar šo regulu atļautās 
emisijas, sākot ar 2012. gada, par katru 
kalendāro gadu maksā par pārsniegtajām 
emisijām. Šai maksai jāmainās atbilstīgi 
tam, cik lielā mērā ražotāji atkāpjas no 
sava mērķa. Maksa jānosaka 
proporcionāli un atbilstīgi citiem tādiem 
CO2 samazināšanas instrumentiem kā ES 
Emisiju tirdzniecības sistēma. Lai 
pietiekami stimulētu tādu pasākumu 
pieņemšanu, kuru mērķis ir samazināt 
pasažieru automobiļu īpatnējās CO2
emisijas, maksai jāatbilst tehnoloģiju 
izmaksām. Maksas par pārsniegtajām 
emisijām jāizmanto, lai veicinātu tādu 
ilgtspējīgu transporta veidu attīstību, kuri 
nerada CO2 emisijas, un jo īpaši šīs 
maksas jāizmanto, lai sekmētu transporta 
tīklu attīstību, kā arī pētījumus par 
energoefektivitātes palielināšanu, 
atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu 
transporta nozarē un aizvien plašāku 
jaunu transportlīdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets, uzdevums un mērķi

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo ES mērķi samazināt
jauno automobiļu vidējo emisiju rādītāju 

1. Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju 
prasības jauniem pasažieru automobiļiem, 
lai nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus 
darbību un sasniegtu kopējo ES mērķi 
samazināt CO2 emisijas ES, tostarp 
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līdz 120 g CO2/km. Šajā regulā paredzēts, 
ka, uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, visu jauno automobiļu vidējās 
emisijas būs 130 g CO2/km, ko nosaka 
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem. Šai regulai sekos 
papildu pasākumi, lai panākt papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ir daļa 
no Kopienas integrētās pieejas.

transporta nozarē. Ar šo regulu nosaka,
ka jauno automobiļu vidējais emisiju
rādītājs ir 120 g CO2/km. Ar šo regula 
nosaka arī mērķi attiecībā uz jaunajiem 
automobiļiem, proti, vidējais emisiju 
rādītājs nedrīkst pārsniegt 95 g CO2/km, 
sākot no 2020. gada 1. janvāra.

2. Šajā regulā paredzēts, ka, uzlabojot 
transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģijas, visu 
jauno automobiļu vidējās emisijas būs 
130 g CO2/km, ko nosaka atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.
3. Šai regulai sekos papildu pasākumi, kas 
ir daļa no Kopienas integrētās pieejas, lai 
panāktu CO2/km papildu samazinājumu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz priekšlikumu par 
visaptverošu procedūru, lai apzinātu visus 
CO2 samazināšanas pasākumus nolūkā 
likvidēt atšķirību starp dzinēju sistēmas 
vai transportlīdzekļu pasākumiem un 
papildu pasākumiem, no vienas puses, un 
ekoinovācijām, no otras puses.

Pamatojums

Lai veicinātu automobiļu nozares tehnisko progresu un automobiļu ražotājiem un 
piegādātājiem nodrošinātu ilglaicīgu investīciju iespēju, ir lietderīgi, pamatojoties uz sīku 
pašreizējo pasākumu un rūpīgu regulējošās ietekmes izvērtējumu, noteikt ilgtermiņa mērķus 
un tādējādi veicināt alternatīvu tehnoloģiju ieviešanu. Šie mērķi jānosaka tuvākā nākotnē, 
izmantojot likumdošanas kārtību. Šajā priekšlikumā ir jāiekļauj visaptveroša procedūra, lai 
ietvertu visus CO2 samazināšanas pasākumus.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz M1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru atsauces masa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, uz ko tipa 
apstiprinājumu var attiecināt atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam (pasažieru automobiļi), kuri 
pirmo reizi reģistrēti Kopienā un kuri 
iepriekš nav reģistrēti ārpus Kopienas
(jauni pasažieru automobiļi).

1. Šī regula attiecas uz M1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru atsauces masa 
nepārsniedz 2610 kg, un 
transportlīdzekļiem, uz ko tipa 
apstiprinājumu var attiecināt atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam (pasažieru automobiļi), kuri 
pirmo reizi reģistrēti Kopienā (jauni 
pasažieru automobiļi).

Pamatojums

Lai Eiropas autoražotājus mudinātu ieguldīt jaunajās tehnoloģijās, ar kurām iespējams 
palielināt energoefektivitāti un samazināt CO2 emisijas, ir jāizvairās noteikt īpašas 
priekšrocības jaunajiem automobiļiem, kurus ieved no ārpuskopienas valstīm.

Grozījums Nr. 19

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. 

svītrots

Pamatojums

Lai Eiropas autoražotājus mudinātu ieguldīt jaunajās tehnoloģijās, ar kurām iespējams 
palielināt energoefektivitāti un samazināt CO2 emisijas, ir jāizvairās noteikt īpašas 
priekšrocības jaunajiem automobiļiem, kurus ieved no ārpuskopienas valstīm.

Grozījums Nr. 20
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Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
fd) apakšpunktu šīs regulas darbības jomā 
neiekļauj īpašām sociālām vajadzībām 
piemērotus transportlīdzekļus.

Pamatojums

Šādu transportlīdzekļu skaits ir salīdzinoši neliels, tāpēc pamatoti ir izdarīta atkāpe, lai 
nodrošinātu CO2 regulējuma atbilstību sociālajām prasībām.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) „balstvirsma” ir attālums starp 
riteņiem, reizināts ar automašīnas 
garenbāzi, kā noteikts atbilstības 
sertifikātā un definēts 
Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.1. un 
2.3. punktā;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „alternatīvās degvielas dzinēja 
transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, 
kura definīcija ir sniegta Regulā 
Nr. 715/2007/EK un tās īstenošanas 
noteikumos;
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „nulles emisijas transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzeklis, kas, veicot Regulā 
Nr. 715/2007/EK paredzēto testa 
procedūru, ne statiskā stāvoklī, ne 
braukšanas laikā nerada CO2 emisijas;

Pamatojums

Grozījums nemaina šā punkta būtību, tikai precizē tā formulējumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) „ekoinovācija” ir jebkurš 
tehnoloģisks pasākums vai jauninājums, 
kas ir pārbaudīts līdzeklis, lai izmērāmā 
apjomā samazinātu CO2 emisijas, bet nav 
ietverts vai detalizēti izklāstīts Regulā 
(EK) Nr. 715/2007 paredzētajā CO2 testa 
procedūrā, un tā ieviešanu tiesiski 
neparedz arī 1. pantā minētie papildu 
pasākumi. Attiecīgos pasākumus uzskaita 
vienotā un ierobežotā, taču koriģējamā 
sarakstā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fd) „īpašām sociālām vajadzībām 
paredzēti transportlīdzekļi” ir šādi M1
kategorijas transportlīdzekļi:
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i) īpašām sociālām vajadzībām paredzēti 
transportlīdzekļi saskaņā ar Direktīvu 
2007/46/EK, kuru atsauces masa 
pārsniedz 2000 kg; 
ii) transportlīdzekļi, kuru atsauces masa 
pārsniedz 2000 kg un kuros bez vadītāja 
sēdvietas ir septiņas vai vairāk sēdvietas, 
izslēdzot M1G kategorijas 
transportlīdzekļus, kas atbilst Direktīvai 
2007/46/EK; 
iii) transportlīdzekļi, kuru atsauces masa 
pārsniedz 1760 kg, kuri būvēti tikai 
komerciāliem mērķiem un kuros var lietot 
ratiņkrēslu saskaņā ar Kopienas politiku 
par personām ar spēju traucējumiem.

Pamatojums

Šādu transportlīdzekļu skaits ir salīdzinoši neliels, tāpēc pamatoti ir izdarīta atkāpe, lai 
nodrošinātu CO2 regulējuma atbilstību sociālajām prasībām.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā ražotājus uzskata par
saistītiem, ja tie ir saistīti uzņēmumi. 
„Saistīti uzņēmumi” ir

2. Šajā regulā vairākus ražotājus, kuri 
veido saistītu uzņēmumu, uzskata par 
vienu ražotāju. „Saistīti uzņēmumi” ir

Pamatojums

Grozījums nemaina šā punkta būtību, tikai precizē tā formulējumu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 

Sākot no 2012. gada 1. janvāra, visi 
pasažieru automobiļu ražotāji nodrošina, ka 
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gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam 
vai, ja saskaņā ar 9. pantu ražotājam piešķir 
atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

2012. gadā 60 %, 2013. gadā 70 %, 
2014. gadā 80 % un 2015. un visos 
nākamajos gados 100 % to ražoto 
automobiļu nepārsniedz īpatnējo CO2
emisiju mērķi, kas noteikts ražotāja 
izgatavotajiem automobiļiem atbilstīgi 
I pielikumam vai, ja saskaņā ar 9. pantu 
ražotājam piešķir atkāpi, atbilstīgi 
minētajai atkāpei.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2015. gadam ieskaitot, lai aprēķinātu 
vidējo īpatnējo CO2 emisiju rādītāju, 
katru jaunu pasažieru automobili, kura 
īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
50 g CO2/km, un katru alternatīvās 
degvielas dzinēja automobili skaita kā 
1,5 automobiļus un katru nulles emisijas 
transportlīdzekli skaita kā 3 automobiļus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot īpatnējo CO2 emisiju rādītāju, 
ņem vērā ekoinovāciju ieviešanas 
rezultātā panākto CO2 emisiju
samazinājumu.

Grozījums Nr. 30
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ražotāji var apvienoties grupā, lai 
izpildītu I pielikuma 2.a punktā noteiktās 
saistības par nulles emisijas 
transportlīdzekļu ieviešanu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienošanās apvienoties grupā var būt 
par vienu vai vairākiem kalendārajiem 
gadiem, ja katras vienošanās kopējais 
termiņš nepārsniedz piecus kalendāros 
gadus, un vienošanās jānoslēdz pirms 
31. decembra vai tieši 31. decembrī 
pirmajā kalendārajā gadā, kurā summēs 
emisijas. Ražotāji, kas apvienojas grupā, 
iesniedz Komisijai informāciju,

2. Vienošanās apvienoties grupā var būt 
par vienu vai vairākiem kalendārajiem 
gadiem, un vienošanās jānoslēdz pirms 
31. decembra vai tieši 31. decembrī 
pirmajā kalendārajā gadā, kurā summēs 
emisijas. Ražotāji, kas apvienojas grupā, 
iesniedz Komisijai informāciju,

Pamatojums

Nav pamata ierobežot apvienošanos grupā, nosakot piecu gadu termiņu. Grozījums neskar 
kopējo mērķi — CO2 emisijas vidēji samazināt līdz 130 g CO2 /km.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ražotāji var vienoties par apvienošanos 
grupā, ja to vienošanās atbilst Līguma 81. 
un 82. pantam un ja tie ar komerciāli 
pamatotiem nosacījumiem atklāti, 
pārredzami un bez diskriminācijas ļauj 
grupā darboties visiem ražotājiem, kas 
vēlas kļūt par grupas dalībniekiem. 

5. Ražotāji var vienoties par apvienošanos 
grupā, ja to vienošanās atbilst Līguma 81. 
un 82. pantam. Neierobežojot ES 
konkurences noteikumu vispārēju 
piemērošanu šādām grupām, visi grupas 
dalībnieki jo īpaši nodrošina, ka saistībā ar 
to vienošanos par apvienošanos grupā 
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Neierobežojot ES konkurences noteikumu 
vispārēju piemērošanu šādām grupām, visi 
grupas dalībnieki jo īpaši nodrošina, ka 
saistībā ar to vienošanos par apvienošanos 
grupā nedrīkst notikt ne datu kopīga 
izmantošana, ne apmaiņa ar informāciju, 
izņemot šādu:

nedrīkst notikt ne datu kopīga izmantošana, 
ne apmaiņa ar informāciju, izņemot šādu:

Pamatojums

Apvienošanās grupā, kurā, ievērojot izvirzītos nosacījumus, bez diskriminācijas var iestāties 
jebkurš ražotājs no ārpuses, novestu pie tā, ka nozarē tiktu ieviesta noslēgta emisiju 
tirdzniecības sistēma. Ņemot vērā uzņēmumu izveides brīvību, kā arī ES konkurences 
noteikumus, šā teikuma daļa ir jāsvītro. Apvienošanās grupā ir pieļaujama tikai uz 
brīvprātīga līguma pamata, nepieļaujot ārēju konkurentu piespiedu pievienošanu.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja nav 3. punktā minētā paziņojuma, 
ražotāju grupu, par ko Komisijai ir 
iesniegta informācija, šajā regulā uzskata 
par vienu ražotāju.

7. Ja nav 3. punktā minētā paziņojuma, 
ražotāju grupu, par ko Komisijai ir 
iesniegta informācija, šajā regulā attiecībā 
uz 4. pantā minēto saistību izpildi uzskata 
par vienu ražotāju. Ar uzraudzību un 
ziņojumu iesniegšanu saistītā informācija 
tiek reģistrēta, nodota un ir pieejama 
centrālajā reģistrā ikvienam ražotājam, kā 
arī ikvienai ražotāju grupai.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
gadu, kas sākas 2010. gada 1. janvārī, un 
katru nākamo gadu, dalībvalsts fiksē 
informāciju par katru jaunu pasažieru 
automobili, kas reģistrēts tās teritorijā.

1. 1. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par 
mēnesi, kas sākas 2012. gada 1. janvārī, 
un katru nākamo mēnesi, dalībvalsts fiksē 
informāciju par katru jaunu pasažieru 
automobili, kas reģistrēts tās teritorijā. Šī
informācija ir pieejama ražotājiem un 
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viņu izraudzītajiem importētājiem vai 
pārstāvjiem katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par reģistrāciju atbildīgo 
iestāžu darbība ir pārredzama un 
nebirokrātiska.

Pamatojums

Attiecībā uz emisiju vidējiem rādītājiem uzraudzība un ziņošana ir jāveic katru mēnesi, sākot 
no regulas ieviešanas, lai nepieļautu tirgus traucējumus un ražotāju diskrimināciju. Līdz ar to 
pasākumu īstenošana jāsāk ne agrāk kā 2012. gadā, tie jāveic katru mēnesi un tiem jābūt 
pieejamiem transportlīdzekļu ražotājiem, lai ražotājus un patērētājus aktīvāk iesaistītu mērķu 
sasniegšanas procesā. Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka par reģistrāciju atbildīgās valsts 
iestādes nerada nevajadzīgas darbības izmaksas un ka tās strādā pēc iespējas efektīvāk un 
bez birokrātijas.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2011. gada 28. februārim un katru 
nākamo gadu dalībvalsts nosaka un nosūta 
Komisijai II pielikuma B daļā minēto 
informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu. 
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

2. Līdz 2012. gada 31. jūlijam un katru 
nākamo pusgadu dalībvalsts nosaka un 
nosūta Komisijai II pielikuma B daļā 
minēto un sertificēta revidenta pārbaudīto
informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu. 
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Pamatojums

Pārraudzībai un ziņojumu iesniegšanai ir jāsākas tajā pašā datumā, kad sākas regulas 
īstenošana 2012. gadā, lai novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Ir būtiski, 
lai ražotāji laikus zinātu oficiālo CO2 rādītāju, un līdz ar to Komisijas provizoriskie aprēķini 
ir jāsaņem ik pēc pusgada. Tas, ka dalībvalstu iesniegtos datus pārbauda sertificēts revidents, 
nodrošinās, ka dalībvalstis CO2 rādītājus vāc un pārrauga saskaņā ar Atbilstības sertifikāta 
dokumentu un ka attiecīgo automašīnu modeļi tiešām ir attiecīgo ražotāju produkts.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai centralizēti fiksē dalībvalstu 
paziņotos datus, uz ko attiecas šis pants, un 
līdz 2011. gada 30. jūnijam un katru 
nākamo gadu katram ražotājam 
provizoriski aprēķina: 

4. Komisija centralizēti fiksē dalībvalstu 
paziņotos datus, uz ko attiecas šis pants, un 
līdz 2012. gada 30. augustam un katru 
nākamo pusgadu katram ražotājam 
provizoriski aprēķina:

Pamatojums

Attiecībā uz emisiju vidējiem rādītājiem uzraudzība un ziņošana ir jāveic katru mēnesi, sākot 
no regulas ieviešanas, lai nepieļautu tirgus traucējumus un ražotāju diskrimināciju. Līdz ar to 
pasākumu īstenošanu sāk ne agrāk kā 2012. gadā. Lai ražotāji varētu plānot savu darbību, 
informācija par pieļaujamajiem CO2 rādītājiem ir jāsaņem laikus un par katru pusgadu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ražotājs 2 mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētā provizoriskā aprēķina saņemšanas 
var paziņot Komisijai par kļūdām datos, 
norādot dalībvalsti, kurā, pēc ražotāja 
domām, radusies kļūda. 

5. Ražotājs 3 mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētā provizoriskā aprēķina saņemšanas 
var paziņot Komisijai par kļūdām datos, 
norādot dalībvalsti, kurā, pēc ražotāja 
domām, radusies kļūda.

Komisija izskata visus ražotāju ziņojumus 
un līdz 30. septembrim vai nu apstiprina, 
vai groza provizoriskos aprēķinus, kas 
minēti 4. punktā.

Komisija izskata visus ražotāju ziņojumus 
un līdz nākamā gada 31. martam vai nu 
apstiprina, vai groza provizoriskos pilna 
kalendārā gada aprēķinus, kas minēti 
4. punktā.

Pamatojums

Dalībvalstu iegūto datu precizitātei ir izšķiroša nozīme, lai ražotāji varētu precīzi aprēķināt 
īpatnējo emisiju samazināšanas mērķus.  Tāpēc periods, kādā ražotāji var norādīt uz datu 
neprecizitātēm, jāpagarina vismaz līdz trim mēnešiem.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pēc tam, kad izdarīts 5. pantā 
minētais aprēķins par 2010. vai 
2011. gadu, Komisijai šķiet, ka ražotāja 
vidējās CO2 īpatnējās emisijas minētajā 
gadā pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
minētajām gadam, Komisija to paziņo 
ražotājam.

svītrots

Pamatojums

Attiecībā uz emisiju vidējiem rādītājiem uzraudzība un ziņošana ir jāveic katru mēnesi, sākot 
no regulas ieviešanas, lai nepieļautu tirgus traucējumus un ražotāju diskrimināciju. Līdz ar to 
pasākumu īstenošanu sāk ne agrāk kā 2012. gadā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis izraugās kompetentu iestādi 
monitoringa datu vākšanai un paziņošanai 
saskaņā ar šo regulu, un ne vēlāk kā 6 
mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
informē par to Komisiju.

7. Dalībvalstis izraugās kompetentu iestādi 
monitoringa datu vākšanai un paziņošanai 
saskaņā ar šo regulu, un ne vēlāk kā 
6 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
informē par to Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
7. pants 2. līdz 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Pārsniegtās emisijas x jaunu pasažieru Pārsniegtās emisijas x jaunu, ražotāja 
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automobiļu skaits x maksa par 
pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 
3. punktā,

vidējo īpatnējo emisiju mērķim 
neatbilstīgu pasažieru automobiļu skaits x 
maksa par pārsniegtajām emisijām, kas 
noteikta 3. punktā,

kur kur
„pārsniegtās emisijas” ir grami uz
kilometru, kas pozitīvs skaitlis, par kuru 
ražotāja vidējās īpatnējās emisijas 
pārsniedza tā īpatnējo emisiju mērķi 
kalendārajā gadā un kurš noapaļots līdz 
tuvākajām trim zīmēm aiz komata, un 

„pārsniegtās emisijas” ir grami uz 
kilometru, izteiktas ar pozitīvu skaitli, par 
kuru ražotāja vidējās īpatnējās emisijas 
pārsniedza tā īpatnējo emisiju mērķi 
kalendārajā gadā un kurš noapaļots līdz 
tuvākajām trim zīmēm aiz komata, un 

„jaunu pasažieru automobiļu skaits” ir 
jaunu pasažieru automobiļu skaits, kam tas
ir ražotājs un kas minētajā gadā ir 
reģistrēti.

„jaunu, ražotāja vidējo īpatnējo emisiju 
mērķim neatbilstīgu pasažieru automobiļu 
skaits” ir jaunu pasažieru automobiļu 
skaits, kuri izgatavoti ražotāja uzņēmumā 
un reģistrēti attiecīgajā gadā un kuru 
īpatnējās CO2 emisijas pārsniedz tiem 
noteiktos īpatnējo emisiju mērķus, ko 
nekompensē citi ražotāja reģistrētie 
transportlīdzekļi, kuru CO2 emisijas 
nepārsniedz tiem noteiktos īpatnējo 
emisiju mērķus.

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par 2012. kalendārajā gadā un 
nākamajos kalendārajos gados 
pārsniegtajām emisijām ir salīdzināma ar 
citos CO2 samazināšanas instrumentos, 
piemēram, ES Emisiju tirdzniecības 
sistēmā, paredzēto maksu, bet tā 
nepārsniedz EUR 40.

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,
(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro,
(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un
(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.
4. Komisija nosaka metodes 1. punktā 
minēto emisiju pārsniegšanas maksu 
iekasēšanai.

4. Komisija nosaka metodes 1. punktā 
minēto emisiju pārsniegšanas maksu 
iekasēšanai.

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku elementu grozīšanai, 

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku elementu grozīšanai, 
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papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 12. panta 
3. punktā.

papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 12. panta 
3. punktā.

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības budžeta 
ieņēmumiem.

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
jāizmanto, lai veicinātu tādu ilgtspējīgu 
transporta veidu attīstību, kuri nerada 
CO2 emisijas, un jo īpaši šīs maksas 
jāizmanto, lai sekmētu transporta tīklu 
attīstību, kā arī pētījumus par 
energoefektivitātes palielināšanu, 
atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu 
transporta nozarē un aizvien plašāku 
jaunu transportlīdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nosaka metodes 1. punktā
minēto emisiju pārsniegšanas maksu 
iekasēšanai.

4. Komisija nosaka metodes 1., 2. un 3. 
punktā minēto emisiju pārsniegšanas 
maksu iekasēšanai.

Pamatojums

Komisija ir kompetenta likumdošanas kārtībā noteikt sodanaudas. Tomēr tās jāsaskaņo ar 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2011. gada 31. oktobrim un katru 
nākamo gadu Komisija publicē sarakstu, 
kurā par katru ražotāju norāda:

1. Līdz 2013. gada 30. jūnijam un katru 
nākamo gadu Komisija publicē tās tīmekļa 
vietnē pieejamu sarakstu, kurā par katru 
ražotāju norāda:

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus traucējumus un ražotāju diskrimināciju, ražotāju dati jāpublicē līdz ar 
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regulas ieviešanu. Tāpēc datu publicēšana jāsāk ne agrāk kā 2013. gadā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2013. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendārajam gadam.

2. Sarakstā, ko publicē saskaņā ar 
1. punktu, norāda arī, vai ražotājs izpildījis 
4. panta prasības iepriekšējam 
kalendārajam gadam.

Pamatojums

Sākuma datums jau ir noteikts 8. panta 1. punkta grozījumā.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša atkāpe neatkarīgiem mazu sēriju 
ražotājiem

Īpašs mērķis mazu sēriju ražotājiem

1. Pieteikumu atkāpei no īpatnējo emisiju 
mērķa, kas aprēķināts saskaņā ar 
I pielikumu, var iesniegt ražotājs, kas

1. Pieteikumu atkāpei no īpatnējo emisiju 
mērķa, kas aprēķināts saskaņā ar 
I pielikumu, var iesniegt ražotājs, kas

(a) atbildīgs par mazāk nekā 
10 000 jauniem pasažieru automobiļiem, 
ko katru kalendāro gadu reģistrē Kopienā, 
un

(a) atbildīgs par mazāk nekā 0,1 % no
jauniem pasažieru automobiļiem, ko katru 
kalendāro gadu reģistrē Kopienā, un

(b) nav saistīts ar citu ražotāju. (b) nav saistīts ar citu ražotāju vai,
(c) ja ir saistīts, šīs regulas spēkā stāšanās 
brīdī ir īpašu modeļu ražotājs, izmantojot 
paša izstrādes un ražošanas iekārtas.

Grozījums Nr. 45
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Regulas priekšlikums
9. pants – 7.a un 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ražotājs var iesniegt Komisijai 
pieteikumu, lai tā mērķa vietā, kas 
aprēķināts saskaņā ar I pielikumu, viņam 
noteiktu alternatīvu par 25 % samazinātu 
mērķi salīdzinājumā ar 2006. gadā 
noteikto vidējo īpatnējo emisiju mērķi,
(a) ja ražotājam nav saistīto uzņēmumu, 
ražotāja izgatavoto jauno automobiļu 
reģistrācijas kopskaits ES ir robežās no 
rādītāja, kas noteikts 1. punktā, līdz 
1 % no kopējā ES tirgus vai
(b) ja ražotājam ir saistītie uzņēmumi, 
ražotāja un saistīto uzņēmumu izgatavoto 
jauno automobiļu reģistrācijas kopskaits 
ES ir robežās no rādītāja, kas noteikts 
1. punktā, līdz 1 % no kopējā ES tirgus.
7.b Saistītie uzņēmumi var iesniegt 
Komisijai pieteikumu, lai tā mērķa vietā, 
kas aprēķināts saskaņā ar I pielikumu, 
tiem noteiktu alternatīvu par 25 % 
samazinātu mērķi salīdzinājumā ar 
2006. gadā noteikto vidējo īpatnējo 
emisiju mērķi, ja šo uzņēmumu un saistītā 
uzņēmuma izgatavoto jauno automobiļu 
reģistrācijas kopskaits vienā gadā ES ir 
robežās no rādītāja, kas noteikts 
1. punktā, līdz 1 % no kopējā ES tirgus.

Pamatojums

Lielāks emisiju samazināšanas mērķis (25 %) nodrošinās īpašu automobiļu modeļu 
ražotājiem lielāku stimulu sasniegt labākus rezultātus šajā jomā nekā lielajiem sērijveida 
ražošanas uzņēmumiem. Tā kā uz īpašu modeļu ražotājiem neattiecas 9. panta 1. punktā 
paredzētā atkāpe, pamatojoties uz taisnīguma principu, Komisijas priekšlikumā ir jāiekļauj 
šie papildnoteikumi.

Grozījums Nr. 46
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija 2010. gadā iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā 
sniedz pārskatu par sasniegto, īstenojot 
Kopienas integrēto pieeju CO2 emisiju 
mazināšanai no vieglajiem automobiļiem.

1. Komisija 2010. gadā iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā 
sniedz pārskatu par sasniegto, īstenojot 
Kopienas integrēto pieeju CO2 emisiju 
mazināšanai no vieglajiem automobiļiem.
Šajā ziņojumā Komisija iekļauj 
ieteikumus attiecībā uz kredīta un 
sertifikācijas noteikumiem, lai ieviestu 
ekoinovācijas.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Komisija ierosina jaunu tiesību 
aktu par vieglajiem transportlīdzekļiem 
un to patēriņam paredzēto degvielu, kā 
rezultātā rodas tiešs vai netiešs CO2
emisiju pieaugums, Komisija šo faktu 
skaidri norāda priekšlikumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei un vērš 
uzmanību uz nelabvēlīgajām sekām, 
kādas šis priekšlikums var atstāt uz 
ražotāju pienākumu ievērot šajā regulā 
noteiktos īpatnējo CO2 emisiju mērķus.

Pamatojums

Autotransporta nozarē ir jāparedz kompensējoši pasākumi, ja tiesību akta priekšlikums var 
radīt CO2 emisiju pieaugumu. Tas atbilst CARS 21 saskaņotajiem principiem: stabilitāte, 
paredzamība un mērķu sasniegšana visrentablākajā veidā. Tādēļ, ja tiesību akta priekšlikums 
nelabvēlīgi ietekmē CO2 emisiju samazināšanas mērķus, tas ir skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 48
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Regulas priekšlikums
10. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija analizē tehnoloģiskos 
jauninājumus un vajadzības gadījumā 
nosaka CO2 limitus arī citiem enerģijas 
veidiem, ko izmanto vieglajos 
automobiļos. Šādus pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, pieņem saskaņā ar 
12. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Lai labāk atspoguļotu automobiļu 
radīto CO2 emisiju faktisko daudzumu un 
papildpasākumu un ekoinovāciju 
potenciālu, Komisija regulāri novērtē 
Regulā 715/2007/EK paredzētos 
pārbaudes ciklus, ko izmanto CO2 emisiju 
mērīšanai, un tos attiecīgi koriģē.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Līdz 2014. gadam Komisija pēc 
ietekmes novērtējuma veikšanas publicē 
ziņojumu par to datu pieejamību, kas 
raksturo balstvirsmu un ko uzskata par 
lietderības parametru, lai noteiktu 
īpatnējo emisiju mērķus un vajadzības 
gadījumā grozītu I pielikumu saskaņā ar 
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12. panta 3. punktā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana Īstenošanas pasākumi
No 2010. gada 1. janvāra ražotāji 
nodrošina, ka Direktīvas 1999/94/EK 3., 
5. un 6. pantā minēto veidu etiķetēs, 
plakātos vai reklāmas publikācijās un 
materiālos ir norādīts, cik lielā mērā 
īpatnējas CO2 emisijas no pasažieru 
automobiļiem, ko piedāvā pārdošanā, 
atšķiras no I pielikumā šim pasažieru 
automobilim noteiktā īpatnējās emisijas 
mērķa.

Pasākumus, kas ir nepieciešami 3. panta 
1. punkta (fa) apakšpunkta īstenošanai un 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, pieņem saskaņā ar 
12. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Pamatojums

Ekoinovāciju apstiprināšana ES mērogā, izmantojot komitoloģijas procedūru, nodrošina 
saskaņotu pieeju. Komitoloģijas procedūra ir ietverta Kopienas tiesībās, un Komisija šo 
procedūru regulāri izmanto, lai panāktu kopīgu lēmumu par spēkā esošo tiesību aktu 
grozīšanu vai lai ieviestu jaunu tiesību aktu saskaņā ar Komisijas kompetenci mehānisko 
transportlīdzekļu būves nozarē.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
I pielikums –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 1. Jaunam pasažieru automobilim atļautās 
īpatnējas CO2 emisijas, ko mēra gramos uz 
kilometru, nosaka pēc šādas formulas: 

1. Jaunam pasažieru automobilim atļautās 
īpatnējas CO2 emisijas, ko mēra gramos uz 
kilometru, nosaka pēc šādas formulas: 

Atļautās īpatnējas CO2 emisijas = 130 + a 
× (M – M0), 

Atļautās īpatnējas CO2 emisijas = 130 + a 
× (M – M0), 

kur kur 
M = automobiļa masa kilogramos (kg) M = automobiļa masa kilogramos (kg)
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M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikviens ražotājs nodrošina, ka, sākot 
no 2020. gada 1. janvāra un katrā 
nākamajā gadā, vismaz 8 % no visiem 
izgatavotajiem vieglajiem automobiļiem ir 
nulles emisijas transportlīdzekļi. Lai 
sasniegtu šo mērķi, ražotāji var 
apvienoties grupā saskaņā ar 5. panta 
1.a punktā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par gadu, kas sākas 2010. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu
dalībvalsts fiksē šādu informāciju par katru 
jaunu pasažieru automobili, kurš reģistrēts 
tās teritorijā:

1. Par mēnesi, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo mēnesi
dalībvalsts fiksē šādu informāciju par katru 
jaunu pasažieru automobili, kurš reģistrēts 
tās teritorijā:

Pamatojums

Emisiju vidējo rādītāju pārraudzībai un ziņojumu iesniegšanai par tiem ir jāsākas tajā pašā 
datumā, kad sākas regulas īstenošana 2012. gadā, lai nepieļautu tirgus traucējumus un 
ražotāju diskriminēšanu. Līdz ar to pasākumu īstenošanu sāk ne agrāk kā 2012. gadā. 
Ikmēneša dati par jauniem pasažieru automobiļiem un CO2 rādītāju pārraudzību ražotājam ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu plānošanas stabilitāti.
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par gadu, kas sākas 2010. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu
dalībvalstis atbilstīgi B daļā izklāstītajām 
metodēm par katru ražotāju nosaka:

3. Par mēnesi, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un katru nākamo mēnesi 
dalībvalstis atbilstīgi B daļā izklāstītajām 
metodēm par katru ražotāju nosaka:
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