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Grozījums Nr. 11
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Mērķim jābūt kopējā enerģijas 
patēriņa samazināšanai transporta 
nozarē. Samazinot kopējo patēriņu, 
uzmanība jāpievērš gan pasažieru 
automobiļu radīto emisiju mazināšanai ar 
tehniskiem līdzekļiem, gan tam, lai 
mobilitāte vispār būtu mazāk vajadzīga.
Vajadzība mazināt mobilitāti ir jāpatur 
prātā visās politikas jomās, sevišķi 
teritorijas plānošanas un sabiedriskā 
transporta sistēmu jomā. Paplašinot 
dzelzceļa tīklu, ir jānodrošina, lai 
vajadzīgās mobilitātes iespējas sniegtu 
dzelzceļa, nevis autoceļu satiksme.
Turklāt jācenšas ietekmēt patērētāju 
rīcību, piemēram, braukšanas veidu.

Or. fi

Grozījums Nr. 12
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Parlaments 2007. gada 
24. oktobrī pieņēma rezolūciju par 
Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu 
un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju 
samazināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Jāņem vērā arī Eiropas Parlamenta pieņemtā rezolūcija par CO2 emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 13
Dorette Corbey

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 
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.

(10) Lai īstenotu Eiropas Savienības 
patstāvīgo apņemšanos līdz 2020. gadam 
vismaz par 20 % samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir 
ievērojami jāsamazina CO2 emisijas 
transporta nozarē. Tādēļ ir jānosaka 
mērķis — 120 g CO2/km 2012. gadā kā 
visu jauno automobiļu vidējo emisiju 
rādītājs, uzlabojot transportlīdzekļu 
dzinēju tehnoloģiju, un saistoši ilgtermiņa 
mērķi — 80 g CO2/km 2020. gadā un 60 g 
CO2/km 2025. gadā. Ilgtermiņa mērķi 
sniedz vieglo automobiļu ražotājiem 
ilgtermiņa regulatīvo noteiktību, kas tiem 
vajadzīga, lai plānotu ieguldījumus maza 
emisiju apjoma vieglo automobiļu 
ražošanā. Atbilstīgi ražotāju brīvprātīgas 
apņemšanās pieejai mērķi 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 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai. 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.
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Or. en

Pamatojums

Tas ir sākotnējais Komisijas priekšlikums — 120 g CO2/km 2012. gadā, neveicot papildu 
pasākumus —, un ir iespējama tehnoloģija, lai to sasniegtu. Turklāt saistoši ilgtermiņa mērķi 
ir nepieciešami, lai sniegtu vieglo automobiļu ražotājiem vajadzīgo ilgtermiņa perspektīvu.

Grozījums Nr. 14
Rebecca Harms

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 
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 

(10) Ir nepieciešams regulējums, lai, 
galveno uzmanību pievēršot obligātai CO2
emisiju samazināšanai, sasniegtu Kopienas 
mērķi visu jauno automobiļu vidējo emisiju 
rādītājus samazināt līdz 120 g CO2/km, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas. Turklāt patērētāju rīcība 
ietekmē kopējo emisiju daudzumu no 
pasažieru automobiļiem, un tādēļ patērētāji 
jāinformē par transportlīdzekļa CO2
emisijām, tostarp gaisa kondicionēšanas 
radīto CO2 ekvivalentu, kā arī jaunu 
pasažieru automobiļu atbilstību emisiju 
mērķiem, kas noteikti šajā regulā.
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par jaunu pasažieru automobiļu atbilstību 
emisiju mērķiem, kas noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jens Holm

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 
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.

(10) Ir nepieciešams regulējums, lai, 
galveno uzmanību pievēršot obligātai CO2
emisiju samazināšanai, sasniegtu Kopienas 
mērķi — līdz 2012. gadam visu jauno 
automobiļu vidējo emisiju rādītājus 
samazināt līdz 120 g CO2/km, uzlabojot 
transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģijas.
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.
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Pamatojums

Komisija ierosina noteikt 130 g CO2/km kā vidējo CO2 emisiju rādītāju jauniem pasažieru 
automobiļiem, kas sasniedzams, uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģiju, un 
samazinājumu vēl par 10 g/km, veicot papildu pasākumus. Ar šo grozījumu nosaka 120 g 
CO2/km kā rādītāju, kura sasniegšanai vajadzīgi vien pasākumi transportlīdzekļu tehnoloģijas 
jomā. Vajadzīgā tehnoloģija ir pieejama, bet 120 g CO2/km mērķa īstenošana jau divreiz ir 
novilcināta. Tāpēc nav iemesla to vēlreiz atlikt. 

Grozījums Nr. 16
Johannes Blokland

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 
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 

(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 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai.Ar citiem tehniskiem 
uzlabojumiem un plašāku ilgtspējīgu 
biodegvielas veidu izmantošanu panāks 
turpmāku samazinājumu par 10 g CO2/km 
vai līdzvērtīgu, ja tehniski tas būs 
vajadzīgs. Turklāt patērētāju rīcība ietekmē 
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emisiju daudzumu no pasažieru 
automobiļiem, un tādēļ patērētāji jāinformē 
par jaunu pasažieru automobiļu atbilstību 
emisiju mērķiem, kas noteikti šajā regulā.

kopējo emisiju daudzumu no pasažieru 
automobiļiem, un tādēļ patērētāji jāinformē 
par jaunu pasažieru automobiļu atbilstību 
emisiju mērķiem, kas noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kurt Joachim Lauk

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Atzinumos par Komisijas 
2007. gada 7. februāra paziņojumiem 
Eiropas Parlaments norādīja, ka ir 
vajadzīgi 5–7 gadi, lai izstrādātu jaunus 
vieglo automobiļu veidus, un tāpēc tagad 
aicina Komisiju līdz 2015. gadam 
nenoteikt galīgus saistošos CO2 emisiju 
mērķus.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā automobiļu nozares standarta attīstības un ražošanas 5–7 gadu ciklu, obligātus 
mērķus var noteikt tikai laikam pēc 2015. gada. Agrāka datuma noteikšana neatbilstu 
ekonomikas reālajam stāvoklim.

Grozījums Nr. 18
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Bezemisiju transportlīdzekļi 
samazina atkarību no fosilā kurināmā.
Lai gan, ražojot degvielu bezemisiju 
transportlīdzekļiem, rodas CO2 emisijas, 
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šiem automobiļiem ir labāki 
siltumnīcefekta gāzu emisiju rādītāji, 
salīdzinot ar iekšdedzes dzinēja 
automobiļiem. Tāpēc ar prasību, ka, sākot 
no 2020. gada, vismaz 8 % visu jauno 
transportlīdzekļu ir jābūt bezemisiju 
transportlīdzekļiem, ir jāveicina tādu 
transportlīdzekļu kā elektrisko automobiļu 
vai ūdeņraža automobiļu izstrāde un 
ražošana.

Or. en

Pamatojums

Jau vairākus gadus ir dažādi bezemisiju transportlīdzekļu veidi, piemēram, elektriskie vai 
hibrīddzinēju transportlīdzekļi, un daudzi ražotāji tos izstrādā, bet līdz šim bezemisiju 
transportlīdzekļi nav laisti tirgū pietiekamā daudzumā. Ir jāveicina šādu transportlīdzekļu 
ražošana.

Grozījums Nr. 19
Chris Davies

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 

(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 balstvirsma (attālums starp 
riteņiem x garenbāze), jo tā ir labāks 
veicinošs faktors transportlīdzekļu svara 
samazināšanai nekā alternatīvais masas 
parametrs. Jebkurā gadījumā ir jāapkopo 
dati par parametru, kas ir balstvirsma, lai 
pieeju, kuras pamatā ir lietderības 
noteikšana, varētu novērtēt ilgākā 
laikposmā. Nosakot mērķus, jāņem vērā 
paredzamās jaunu automobiļu masas un 
balstvirsmas tendences līdz 2012. gadam 
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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.

un jānovērš iespējamais stimuls palielināt 
transportlīdzekļa masu vai balstvirsmu, 
tikai lai izmantotu to, ka CO2 mazināšanas 
mērķis tādējādi palielinās. Tādēļ, nosakot 
mērķus 2012. gadam, turpmāk jāņem vērā 
iespējamā autonomā masas palielinājuma 
tendence, kā arī iespējama turpmāka 
autonomā balstvirsmas 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.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums izmantot masas parametru būtu nelabvēlīgs ražotājiem, kuri būvē 
vieglākus automobiļus. Tas nav saprātīgi. Svara samazināšana ir viens no svarīgākajiem CO2
emisiju mazināšanas līdzekļiem. Jāizmanto balstvirsmas parametrs.

Grozījums Nr. 20
Jens Holm

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 

(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 balstvirsma (attālums starp 
riteņiem x garenbāze), jo tā ir labāks 
veicinošs faktors transportlīdzekļu svara 
samazināšanai nekā alternatīvais masas 
parametrs. Jebkurā gadījumā ir jāapkopo 
dati par parametru, kas ir balstvirsma, lai 
pieeju, kuras pamatā ir lietderības 
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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.

noteikšana, varētu novērtēt ilgākā 
laikposmā. Nosakot mērķus, jāņem vērā 
paredzamās jaunu automobiļu masas un 
balstvirsmas tendences līdz 2012. gadam 
un jānovērš iespējamais stimuls palielināt 
transportlīdzekļa masu vai balstvirsmu, 
tikai lai izmantotu to, ka CO2 mazināšanas 
mērķis tādējādi palielinās. Tādēļ, nosakot 
mērķus 2012. gadam, turpmāk jāņem vērā 
iespējamā autonomā masas palielinājuma 
tendence, kā arī iespējama turpmāka 
autonomā balstvirsmas 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.

Or. en

Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balstvirsmas parametru, lai izvairītos no tā, ka regulā tiek 
dota priekšroka atsevišķām CO2 samazināšanas tehnoloģijām (piemēram, pārejai uz 
dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem), bet citām ne. Balstvirsmas parametrs nodrošinās arī lielāku 
regulatīvo noteiktību, jo paredzams, ka izmaiņas laikā tam būs mazākas nekā masas 
parametram.

Grozījums Nr. 21
Anders Wijkman

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 

(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 balstvirsma (attālums starp 
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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.

riteņiem x garenbāze), jo tā ir labāks 
veicinošs faktors transportlīdzekļu svara 
samazināšanai nekā alternatīvais masas 
parametrs. Ir jāapkopo dati par parametru, 
kas ir balstvirsma, lai pieeju, kuras pamatā 
ir lietderības noteikšana, varētu novērtēt 
ilgākā laikposmā. Nosakot mērķus, jāņem 
vērā paredzamās jaunu automobiļu masas 
un balstvirsmas tendences līdz 
2012. gadam un jānovērš iespējamais 
stimuls palielināt transportlīdzekļa masu
vai balstvirsmu, tikai lai izmantotu to, ka 
CO2 mazināšanas mērķis tādējādi 
palielinās. Tādēļ, nosakot mērķus 
2012. gadam, turpmāk jāņem vērā 
iespējamā autonomā masas palielinājuma 
tendence, kā arī iespējama turpmāka 
autonomā balstvirsmas 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.

Or. en

Pamatojums

Standarti, kuru pamatā ir balstvirsmas parametrs, sniedz automobiļu ražotājiem vairāk 
iespēju samazināt CO2 emisijas un nav nelabvēlīgi svara samazināšanai kā vienam no 
atbilstīgiem risinājumiem.

Grozījums Nr. 22
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai saglabātu automobiļu tirgus 
dažādību un tā spēju apmierināt dažādu 
patērētāju vajadzības, CO2 mērķi attiecībā 

(12) Lai saglabātu automobiļu tirgus 
dažādību un tā spēju apmierināt dažādu 
patērētāju vajadzības, CO2 mērķi attiecībā 
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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.

uz pasažieru automobiļiem jānosaka kā 
lineāra automobiļu lietderības funkcija. Lai 
raksturotu šo lietderību, visatbilstīgākais 
parametrs pēc 2012. gada ir balstvirsma 
(attālums starp riteņiem x garenbāze). Ir
jāapkopo dati par parametru, kas ir 
balstvirsma, lai, sākot no 2013. gada,
diferencētu vidējo vērtību mērķus.
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.

Or. en

Pamatojums

Dati par balstvirsmu būs pieejami, sākot no 2010. gada, un tāpēc tie ir jāizmanto, lai 
diferencētu vidējās vērtības mērķi laikposmam pēc 2012. gada.

Grozījums Nr. 23
Kurt Joachim Lauk

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai saglabātu automobiļu tirgus (12) Lai saglabātu automobiļu tirgus 
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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.

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 
2015. gadam un jānovērš iespējamais 
stimuls palielināt transportlīdzekļa masu, 
tikai lai izmantotu to, ka CO2 mazināšanas 
mērķis tādējādi palielinās. Tādēļ, nosakot 
mērķus 2015. 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.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā automobiļu nozares standarta attīstības un ražošanas 5–7 gadu ciklu, obligātus 
mērķus var noteikt tikai laikam pēc 2015. gada. Agrāka datuma noteikšana neatbilstu 
ekonomikas reālajam stāvoklim.
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Grozījums Nr. 24
Riitta Myller

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 ražotājiem ieguldīt jaunās 
tehnoloģijās. Ar regulu tiek aktīvi veicināta 
ekoloģiskā inovācija, un tajā ņemta vērā 
turpmāka tehnikas attīstība. Jo īpaši 
jāveicina hibrīddzinēju un elektrisko 
automobiļu izstrāde, jo tiem ir ievērojami 
mazāk emisiju nekā ierastajiem pasažieru 
automobiļiem. Tādējādi tiek sekmēta 
Eiropas rūpniecības konkurētspēja un 
kvalitatīvu darbavietu radīšana.

Or. fi

Grozījums Nr. 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 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.
Komisija var apsvērt iespēju saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 
3. punktu testa procedūru pārskatā 
iekļaut ekoinovācijas pasākumus, ņemot 
vērā tehnisko un saimniecisko ietekmi.

Or. en



PE407.904v01-00 16/191 AM\728751LV.doc

LV

Grozījums Nr. 26
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Atzīstot ārkārtīgi augstās 
pētniecības un izstrādes, kā arī vienības 
ražošanas izmaksas, kas radīsies, ieviešot 
tirgū agrīno paaudžu ļoti maza oglekļa 
emisiju apjoma transportlīdzekļu 
tehnoloģijas pēc tam, kad stāsies spēkā šī 
regula, tajā ir ietverti arī konkrēti pagaidu 
noteikumi, kurus piemēros, lai paātrinātu 
ārkārtīgi maza oglekļa emisiju apjoma 
transportlīdzekļu ieviešanu Eiropas tirgū 
to sākotnējos tirdzniecības posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai Eiropas Savienība sasniegtu 
savus mērķus klimata pārmaiņu jomā, tai 
jācenšas tuvākajā laikā nodrošināt 
mobilitāti bez CO2 emisijām. Automobiļu 
ražotājiem jādara viss iespējamais, lai līdz 
2050. gadam ražotu bezemisiju vieglos 
pasažieru automobiļus.

Or. en

Pamatojums

Tikai nosakot skaidrus, vērienīgus ilgtermiņa mērķus, ES kļūs un/vai joprojām būs pasaules 
mēroga līdere nepiesārņojošu automobiļu tehnoloģiju jomā.
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Grozījums Nr. 28
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Izmantojot alternatīvus degvielas 
veidus, var ievērojami samazināt CO2
emisijas visā degvielas aprites ciklā no 
ieguves līdz patēriņam. Tāpēc šajā regulā 
ir īpaši noteikumi, kas iekļauti, lai 
veicinātu alternatīvu degvielas veidu 
patēriņam piemērotu transportlīdzekļu 
turpmāku laišanu Eiropas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ir jāveicina alternatīvu degvielas veidu patēriņam piemērotu automobiļu izstrāde. Tā kā 
alternatīvie degvielas veidi nodrošina iespēju būtiski samazināt CO2 emisijas visā degvielas 
aprites ciklā no ieguves līdz patēriņam, transportlīdzekļi ir jāpielāgo šādu degvielas veidu 
patēriņam.

Grozījums Nr. 29
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Apzinoties, ka ar biodegvielas 
palīdzību var ievērojami samazināt CO2
emisijas visā degvielas aprites ciklā no 
ieguves līdz patēriņam un ka ražotāji var 
piedāvāt transportlīdzekļus, kuros var 
izmantot gan parasto, gan alternatīvo 
degvielu, tā ļaujot pāriet uz šo mazāka 
CO2 emisiju apjoma degvielu veidu 
patēriņu, Regulā ir īpaši noteikumi, kas 
iekļauti, lai veicinātu ar etanola degvielas 
maisījumu darbināmu transportlīdzekļu 
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turpmāku laišanu Eiropas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Degvielas piegādātāji necenšas nodrošināt biodegvielas uzpildei nepieciešamo infrastruktūru, 
kamēr nav pietiekami liels pieprasījums pēc šādas degvielas. Degvielas maisījumu 
tehnoloģijas, kas ļauj vadīt automašīnu, automātiski patērējot benzīna un vairāku 
biodegvielas veidu maisījumus, ir veids, kā palielināt biodegvielas noietu. Biodegvielas 
ilgtspējības kritēriju apvienošana ar efektīvāku transportlīdzekļu tehnoloģiju ir viens no 
veidiem, kā samazināt CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Apzinoties, ka ar biodegvielas 
palīdzību var ievērojami samazināt CO2
emisijas visā degvielas aprites ciklā no 
ieguves līdz patēriņam un ka ražotāji var 
piedāvāt transportlīdzekļus, kuros var 
izmantot gan parasto, gan alternatīvo 
degvielu, tā ļaujot pāriet uz šo mazāka 
CO2 emisiju apjoma degvielu veidu 
patēriņu, Regulā ir īpaši noteikumi, kas 
iekļauti, lai veicinātu ar alternatīviem 
degvielas veidiem darbināmu 
transportlīdzekļu turpmāku laišanu 
Eiropas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Degvielas piegādātāji necenšas izveidot degvielas uzpildes tīklu, kamēr nav pietiekami liels 
pieprasījums pēc attiecīgās degvielas. Lai atrisinātu šo problēmu, automašīnu ražotāji 
tehnoloģiski pilnveido ar alternatīviem degvielas veidiem darbināmus transportlīdzekļus, lai 
tie automātiski noteiktu un patērētu benzīna un biodegvielas maisījumus. Šī tehnoloģiskā 
papildu iespēja ļauj šādus transportlīdzekļus visu ekspluatācijas laiku (apmēram 12 gadus) 
darbināt ar biodegvielu. Biodegvielai kļūstot aizvien plašāk pieejamai, tas varētu būtiski 
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samazināt transportlīdzekļu radītās CO2 emisijas visā degvielas aprites ciklā no ieguves līdz 
patēriņam. ES pašlaik ievieš kritērijus biodegvielai, lai nodrošinātu tās ilgtspējību.

Grozījums Nr. 31
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Apzinoties, ka ar biodegvielas 
palīdzību var ievērojami samazināt CO2
emisijas visā degvielas aprites ciklā no 
ieguves līdz patēriņam un ka ražotāji var 
piedāvāt transportlīdzekļus, kuros var 
izmantot gan parasto, gan alternatīvo 
degvielu, tā ļaujot pāriet uz šo mazāka 
CO2 emisiju apjoma degvielu veidu 
patēriņu, Regulā ir īpaši noteikumi, kas 
iekļauti, lai veicinātu ar alternatīviem 
degvielas veidiem darbināmu 
transportlīdzekļu turpmāku laišanu 
Eiropas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Nav noteikti atšķirīgi mērķi fosilā CO2 un bioloģiskā CO2 emisiju samazināšanai. Lai ar 
tiesību aktu piemērošanu samazinātu antropogēnas izcelsmes CO2 emisijas atmosfērā, ir 
jāīsteno mērķis — rast alternatīvas fosilā kurināmā veidiem. Vienkāršākais veids, kā ražotāji 
varētu pildīt ierosinātās tiesību aktu prasības, ir pāriet uz dīzeļdegvielas dzinējiem. Taču 
tiesību aktos ir jāparedz iespējas arī alternatīvu degvielas veidu risinājumiem, kuriem šobrīd 
varētu būt grūti nodrošināt atbilstību likumdošanas prasībām, lai gan tieši šie risinājumi 
palīdz samazināt CO2 emisijas visā degvielas aprites ciklā no ieguves līdz patēriņam.
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Grozījums Nr. 32
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Apzinoties, ka ar biodegvielas 
palīdzību var ievērojami samazināt CO2
emisijas visā degvielas aprites ciklā no 
ieguves līdz patēriņam un ka ražotāji var 
palīdzēt pāriet uz šo mazāka CO2 emisiju 
apjoma degvielu veidu patēriņu, 
piedāvājot transportlīdzekļus, kuros var 
izmantot gan parasto, gan alternatīvo 
degvielu, Regulā ir īpaši noteikumi, kas 
iekļauti, lai veicinātu ar degvielas 
maisījumiem darbināmu transportlīdzekļu 
noietu Eiropas tirgū.

Or. de

Pamatojums

Naftas rūpniecība tikai tad izveidos pilnīgu degvielas uzpildes  tīklu, kas piedāvā jauna veida 
degvielu, ja pēc tās būs pietiekami liels pieprasījums. Lai risinātu šo problēmu, automobiļu 
ražotāji aprīkojumā izmanto tādas tehnoloģijas, kas ļauj dzinējiem darboties ar jebkādu 
benzīna un biodegvielas maisījumu, jo sensors automātiski atpazīst degvielu maisījuma 
sastāvu. Tādējādi attiecīgie transportlīdzekļi var izmantot biodegvielu visu lietderīgo 
ekspluatācijas laiku (aptuveni 12 gadus), un tas ļautu ievērojami samazināt CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 33
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šīs regulas darbības jomā nav 
jāiekļauj speciālie transportlīdzekļi, uz ko 
attiecas īpašas tipa apstiprināšanas 
prasības, tostarp transportlīdzekļi, kuri 
atbilstīgi Kopienas politikai par palīdzību 
invalīdiem būvēti komerciāliem mērķiem, 

Svītrots
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lai tajos varētu lietot ratiņkrēslus.

Or. de

Pamatojums

Regulā ir noteikts vidējais rādītājs, kas ražotājiem jāsasniedz, nevis jauniem 
transportlīdzekļiem obligāts standarts, kā tas ir eirostandartu gadījumā. Šajā regulā nav 
vajadzīga atkāpe, kas saistībā ar eirostandartiem ir piemērojama speciālajiem 
transportlīdzekļiem, jo šo transportlīdzekļu radītas lielākas CO2 emisijas var kompensēt 
parasto transportlīdzekļu zemāks emisiju apjoms. 

Grozījums Nr. 34
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šīs regulas darbības jomā nav
jāiekļauj speciālie transportlīdzekļi, uz ko 
attiecas īpašas tipa apstiprināšanas 
prasības, tostarp transportlīdzekļi, kuri 
atbilstīgi Kopienas politikai par palīdzību 
invalīdiem būvēti komerciāliem mērķiem, 
lai tajos varētu lietot ratiņkrēslus.

(16) Šīs regulas darbības jomā nav 
jāiekļauj speciālie transportlīdzekļi, uz ko 
attiecas īpašas tipa apstiprināšanas 
prasības, vai transportlīdzekļi, kuri 
atbilstīgi Kopienas politikai par palīdzību 
invalīdiem būvēti komerciāliem mērķiem, 
lai tajos varētu lietot ratiņkrēslus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai no šo tiesību aktu neattiecinātu uz transportlīdzekļiem, kas ir īpaši 
būvēti ratiņkrēslu iecelšanai un izmantošanai transportlīdzeklī un kas nav apstiprināti kā ar 
ratiņkrēslu piekļūstami transportlīdzekļi, bet kuriem ir Eiropas mehānisko transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājums (EWVTA). Grozījumi šajā regulā nodrošinās paritāti visiem ar 
ratiņkrēslu piekļūstamiem transportlīdzekļiem. Tas atbilstu Kopienas politikai, lai palīdzētu 
invalīdiem.
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Grozījums Nr. 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu bezemisiju un maza emisiju 
apjoma automobiļu piedāvājumu tirgū, 
laikposmā līdz 2015. gadam ieskaitot 
katram šādam pirmoreiz reģistrētam 
automobilim vidējo īpatnējo CO2 emisiju 
apjomu aprēķina, reizinot attiecīgi ar 3 
vai 1,5.

Or. de

Pamatojums

Īpaši jāatbalsta novatoriski transportlīdzekļi, kas rada niecīgu CO2 emisiju apjomu, lai šie 
transportlīdzekļi iespējami drīz būtu pieejami tirgū.

Grozījums Nr. 36
Bogusław Sonik

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 
reģistrēt un nodot ekspluatācijā tikai, ja 
tam ir derīgs atbilstības sertifikāts.
Dalībvalstu apkopotajiem datiem jāatbilst 
datiem atbilstības sertifikātā, ko ražotājs 
izdevis pasažieru automobilim.

(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 
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 
ES dalībvalstis pamatotu iemeslu dēļ 
neizmanto atbilstības sertifikātu, lai 
pabeigtu jauna pasažieru automobiļa 
reģistrācijas procesu un nodošanu 
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ekspluatācijā, tās veic vajadzīgos 
pasākumus, kas nodrošina pienācīgi 
precīzu uzraudzības procedūru.
Atbilstības sertifikātu dati ir jāiekļauj 
kopējā Eiropas standarta datubāzē. Tā 
jāizmanto kā vienīgais uzziņas avots, lai 
dalībvalstis vieglāk varētu glabāt 
reģistrācijas datus, transportlīdzekļus 
reģistrējot pirmo reizi. Komisijai ir 
jānodrošina, ka dalībvalstis izmanto 
elektroniskos tīklus, piemēram, REGNET 
projektā demonstrētajiem līdzīgus, 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 ir 
jāsagatavo katram ražotājam pieejams 
uzraudzības starpposma ziņojums par 
attiecīgo gadu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības sertifikātam ir jābūt galvenajai atsaucei (piemēram, attiecībā uz CO2 rādītājiem), 
kuru visas dalībvalstis obligāti izmanto kā pamatojumu uzraudzībai (pašlaik apmēram 
12 dalībvalstis šo dokumentu neizmanto, lai pabeigtu valstī spēkā esošo reģistrācijas 
procesu). Tāpēc ir jāizveido centralizēta Eiropas datubāze šādu datu apkopošanai. Šāda 
datubāze arī ļautu ražotājiem atjaunināt datus, ja tie transportlīdzekļos veic tehniskas 
izmaiņas. Ir būtiski, lai ražotāji jau laikus zinātu oficiālo CO2 rādītāju, un tādēļ Komisijas 
provizoriskie aprēķini un starpposma ziņojums ir jāsagatavo reizi pusgadā.

Grozījums Nr. 37
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Direktīvā 2007/46/EK paredzēts, ka 
ražotājiem jāizdod atbilstības sertifikāts, 
kam jābūt pievienotam katram jaunam 

(21) Direktīvā 2007/46/EK paredzēts, ka 
ražotājiem jāizdod atbilstības sertifikāts, 
kam jābūt pievienotam katram jaunam 



PE407.904v01-00 24/191 AM\728751LV.doc

LV

pasažieru automobilim, un ka dalībvalstīm 
jaunu pasažieru automobili jāatļauj 
reģistrēt un nodot ekspluatācijā tikai, ja 
tam ir derīgs atbilstības sertifikāts.
Dalībvalstu apkopotajiem datiem jāatbilst 
datiem atbilstības sertifikātā, ko ražotājs 
izdevis pasažieru automobilim.

pasažieru automobilim, un ka dalībvalstīm 
jaunu pasažieru automobili jāatļauj 
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 
ES dalībvalstis pamatotu iemeslu dēļ 
neizmanto atbilstības sertifikātu, lai 
pabeigtu jauna pasažieru automobiļa 
reģistrācijas procesu un nodošanu 
ekspluatācijā, tās veic vajadzīgos 
pasākumus, kas nodrošina pienācīgi 
precīzu uzraudzības procedūru.
Atbilstības sertifikātu dati ir jāiekļauj 
kopējā Eiropas standarta datubāzē. Tā 
jāizmanto kā vienīgais uzziņas avots, lai 
dalībvalstis vieglāk varētu glabāt 
reģistrācijas datus, transportlīdzekļus 
reģistrējot pirmo reizi. Komisijai ir 
jānodrošina, ka dalībvalstis izmanto 
elektroniskos tīklus, piemēram, REGNET 
projektā demonstrētajiem līdzīgus, 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 ir 
jāsagatavo katram ražotājam pieejams 
uzraudzības starpposma ziņojums par 
attiecīgo gadu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības sertifikātam ir jābūt galvenajai atsaucei (piemēram, attiecībā uz CO2 rādītājiem), 
kuru visas dalībvalstis obligāti izmanto kā pamatojumu uzraudzībai (pašlaik apmēram 
12 dalībvalstis šo dokumentu neizmanto, lai pabeigtu valstī spēkā esošo reģistrācijas 
procesu). Tāpēc ir jāizveido centralizēta Eiropas datubāze šādu datu apkopošanai. Šāda 
datubāze arī ļautu ražotājiem atjaunināt datus, ja tie transportlīdzekļos veic tehniskas 
izmaiņas. Ir būtiski, lai ražotāji jau laikus zinātu oficiālo CO2 rādītāju, un tādēļ Komisijas 
provizoriskie aprēķini un starpposma ziņojums ir jāsagatavo reizi pusgadā.
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Grozījums Nr. 38
Adam Gierek

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. gadu, par katru 
kalendāro gadu maksā par pārsniegtajām 
emisijām. Šai maksai jāmainās kā funkcijai 
atkarībā no tā, cik lielā mērā ražotāji 
atkāpjas no sava mērķa. Maksai jāatbilst 
tai, kas attiecīgajai rūpniecības nozarei ir 
noteikta saskaņā ar ES Emisiju 
tirdzniecības sistēmu. Maksas par 
pārsniegtajām emisijām jāuzskata par 
Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem.

Or. pl

Pamatojums

Maksa par pārsniegtu emisijas apjomu ir netaisni nesamērīga, salīdzinot ar citām nozarēm. 
Priekšlikumā ierosinātā maksa 2015. gadā EUR 95 par gramu (atbilst EUR 475 par tonnu) 
patiesībā ir gandrīz piecas reizes lielāka nekā saskaņā ar ETS noteiktā maksa — EUR 100 
par tonnu.

Grozījums Nr. 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

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

(22) Tas, kā ražotājs ievēro mērķus saskaņā 
ar šo regulu, jānovērtē Kopienas līmenī.
Ražotāji, kam vidējās īpatnējās CO2
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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.

emisijas pārsniedz ar šo regulu atļautās 
emisijas, sākot ar 2012. gadu, 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, vienlaicīgi nodrošinot, ka 
šis sods, salīdzinot ar citām nozarēm, 
kuras rada CO2 emisijas, ir samērīgs un 
atbilst pārējiem CO2 samazināšanas 
instrumentiem, pārsniegto emisiju maksas 
pamatā ir jābūt summai, kas maksājama 
saskaņā ar ES Emisiju tirdzniecības 
sistēmu.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Pilar Ayuso

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. gadu, par katru 
kalendāro gadu maksā par pārsniegtajām 
emisijām. Šai maksai jāmainās kā funkcijai 
atkarībā no tā, cik lielā mērā ražotāji 
atkāpjas no sava mērķa. Maksai ir jāatbilst
tai, kas maksājama citās nozarēs saskaņā 
ar ES Emisiju tirdzniecības sistēmu.
Maksas par pārsniegtajām emisijām 
jāuzskata par Eiropas Savienības budžeta 
ieņēmumiem.

Or. es
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Pamatojums

Ierosinātie sodi vai kompensējošie maksājumi ir nesamērīgi, un tos nav iespējams salīdzināt 
ar citām nozarēm noteiktajiem. Pašreiz šie sodi ir EUR 475 par tonnu 2015. gadā, bet citās 
nozarēs, uz kurām attiecas Eiropas Emisiju tirdzniecības sistēma, tie ir no EUR 20 līdz 
EUR 40 par tonnu, bet papildu sodi (par neatbilstību) sasniegtu EUR 100 par tonnu, un 
EUR 20 par tonnu tiktu izmantoti, lai veicinātu energoefektīvu transportlīdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 41
Chris Davies

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 2015. gadu, 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 kopsummu vēlreiz sadala, 
piešķirot ražotājiem vai grupas 
gadījumā — grupas vadītājam, kuru 
vidējais īpatnējais CO2 emisiju apjoms 
nepārsniedz noteikto mērķi, proporcionāli 
kopējam lēstajam ietaupījumam.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu apstiprina Parlamenta 2007. gada oktobrī pieņemto grafiku, un to ir 
paredzēts saistīt ar vides aspektā vēl tālejošāku mērķi — samazināt emisiju vidējo apjomu līdz 
125 g CO2/km. Sodi jāievieš no 2015. gada un turpmāk katru gadu jāpalielina. Ienākumi, ko 
gūst no automobiļu ražotājiem, kas neievēro šos noteikumus, vēlreiz jāsadala mazāka emisiju 
apjoma transportlīdzekļu ražotājiem, jo daudzi no viņiem strādā ar zemāku peļņas normu 
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tādēļ, ka īsteno videi labvēlīgāku stratēģiju.

Grozījums Nr. 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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. gadu, 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 reālām un 
pamatotām tehnoloģiju izmaksām. Maksas 
par pārsniegtajām emisijām jāuzskata par 
Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem 
un jāizmanto, lai palielinātu atbalstu 
pētījumiem CO2  samazināšanas jomā un 
novatoriskiem pasākumiem automobiļu 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Rebecca Harms

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 

(22) Tas, kā ražotājs ievēro mērķus saskaņā 
ar šo regulu, jānovērtē Kopienas līmenī.
Ražotāji, kam vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz ar šo regulu atļautās 
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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.

emisijas, sākot ar 2012. gadu, 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, visiem ražotājiem 
noteiktajai maksai ir jāpārsniedz 
tehnoloģiju izmaksas. Maksas par 
pārsniegtajām emisijām jāuzskata par 
Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Matthias Groote

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. gadu, par katru 
kalendāro gadu maksā par pārsniegtajām 
emisijām. Šai maksai jāmainās kā funkcijai 
atkarībā no tā, cik lielā mērā ražotāji 
atkāpjas no sava mērķa. 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.

Or. de
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Pamatojums

Jānosaka tikai pakāpeniskas ieviešanas periods. Nosakot jauniem automobiļiem piemērojamu 
pakāpeniskas ieviešanas periodu, ražotāji varēs vieglāk pielāgoties vidējā īpatnējā CO2
emisiju apjoma mērķiem. Ja, sākot no 2012. gada, ražotāji šo prasību nespēs pildīt, viņiem 
būs jāmaksā EUR 95 par pārsniegto emisiju gramu.

Grozījums Nr. 45
Kurt Joachim Lauk

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 2015. gadu, 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.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā automobiļu nozares standarta attīstības un ražošanas 5–7 gadu ciklu, obligātus 
mērķus var noteikt tikai laikam pēc 2015. gada. Agrāka datuma noteikšana neatbilstu 
ekonomikas reālajam stāvoklim.
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Grozījums Nr. 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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. gadu, par katru 
kalendāro gadu maksā par pārsniegtajām 
emisijām. Šai maksai jāmainās kā funkcijai 
atkarībā no tā, cik lielā mērā ražotāji 
atkāpjas no sava mērķa. Maksai ir jāatbilst
tai, kas maksājama citās nozarēs saskaņā 
ar ES Emisiju tirdzniecības sistēmu 
(ETS). Maksas par pārsniegtajām emisijām 
jāuzskata par Eiropas Savienības budžeta 
ieņēmumiem.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtu emisijas apjomu ir netaisni nesamērīga, salīdzinot ar tām, 
kas noteiktas citās nozarēs. Priekšlikumā ierosinātā maksa EUR 95 par gramu (atbilst 
EUR 475 par tonnu) patiesībā ir gandrīz piecas reizes lielāka nekā saskaņā ar ETS noteiktā 
maksa — EUR 100 par tonnu.

Grozījums Nr. 47
Johannes Blokland

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 

(22) Tas, kā ražotājs ievēro mērķus saskaņā 
ar šo regulu, jānovērtē Kopienas līmenī.
Ražotāji, kam vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz ar šo regulu atļautās 
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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.

emisijas, sākot ar 2012. gadu, 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 ir jāpārsniedz 
tehnoloģiju izmaksas. Maksas par 
pārsniegtajām emisijām jāuzskata par 
Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi nodrošinātu atbilstību vidējam ES mērķim, maksai ir jāpārsniedz tehnoloģiju 
izmaksas.

Grozījums Nr. 48
Gyula Hegyi

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. gadu, 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 un jāizmanto 
ilgtspējīgu transporta veidu, jo īpaši 
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sabiedriskā transporta, atbalstam.

Or. en

Pamatojums

Sodiem, ko maksā par vides kritērijiem neatbilstīgiem vieglajiem automobiļiem, ir jāveicina 
ilgtspējīgu transporta veidu attīstība.

Grozījums Nr. 49
Guido Sacconi

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Nodokļi ir atbilstīgs instruments, un 
dalībvalstis attiecīgi tiek aicinātas ieviest 
nodokļu atvieglojumus par maza emisiju 
apjoma transportlīdzekļu iegādi; savukārt 
Padomi aicina pieņemt priekšlikumu 
direktīvai par nodokļiem, kas piemērojami 
vieglajiem pasažieru automobiļiem.

Or. it

Pamatojums

Valstīs, kurās ir spēkā nodokļu atvieglojumi par maza emisiju apjoma transportlīdzekļu 
iegādi, ir ievērojami palielinājies videi labvēlīgāku transportlīdzekļu tirdzniecības apjoms.
Turklāt Padomi lūdz pieņemt priekšlikumu direktīvai, ar ko šos nodokļus saskaņo 
(COM(2005) 261).

Grozījums Nr. 50
Guido Sacconi

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Pārskatītajai Direktīvai 1999/94/EK 
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ir jānodrošina, lai patērētājiem sniegtu 
precīzu informāciju par katra vieglā 
pasažieru automobiļa degvielas patēriņu 
un CO2 emisijām, tā ļaujot patērētājiem 
veikt apzinātu pirkumu.

Or. it

Pamatojums

Reklāmas materiālos, kurus izmanto jauna pasažieru automobiļa tirdzniecībai, ir jānorāda 
informācija par attiecīgā konkrētā modeļa degvielas patēriņu un CO2 emisiju apjomu.

Grozījums Nr. 51
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Tā kā pasažieru automobiļu radīto 
CO2 emisiju samazināšanas nolūkā būs 
jāpielāgo infrastruktūra, lai veicinātu ar 
dažādu enerģiju (elektrību, ūdeņradi, 
biodegvielu utt.) darbināmu 
transportlīdzekļu izmantošanu, šim 
mērķim ir jāpiešķir naudas līdzekļi no 
struktūrfondiem un lauksaimniecības 
fondiem.

Or. en

Pamatojums

Lai jaunās, tīrās tehnoloģijas (ūdeņradis, elektriskie transportlīdzekļi utt.) būtu ekonomiski 
dzīvotspējīgas, tām ir nepieciešams masu patēriņa tirgus. Automobiļu ražotāji šajās 
tehnoloģijās iegulda ārkārtīgi daudz līdzekļu. Taču patērētāji šādus transportlīdzekļus pirks 
tikai tad, ja būs pieejama attiecīga infrastruktūra. Tāpēc ES šajā jomā ir jārīkojas 
konsekventi un cita starpā jāsniedz atbalsts infrastruktūrai, kas nepieciešams noteikto mērķu 
sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Pašreizējā Eiropas mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas 
sistēma neattiecas uz visiem tehniskajiem 
risinājumiem, kas pieejami, lai uzlabotu 
stāvokli attiecībā uz CO2 emisijām. Tāpēc 
ir jādefinē novērtēšanas process, nosakot 
kārtību, kādā vērtējamas CO2 emisiju 
samazināšanas iespējas atbilstīgi 
tehnoloģijas pasākumu („ekoinovāciju”) 
ieviešanai. Tās ir tehnoloģijas, kas netiek 
minētas vai pietiekami izklāstītas, veicot 
mērījumus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
noteikumiem. Ekoinovācijas jāapstiprina, 
lai nodrošinātu ražotājiem papildu 
stimulus, uzskaitot šīs priekšrocības, kas 
ļauj tiem sasniegt īpašos CO2 emisiju 
samazināšanas mērķus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ekoinovāciju nozīmi, ir jāiekļauj apsvērums par tiem jauninājumiem CO2 emisiju 
samazināšanai, kas ļauj vēl vairāk samazināt CO2 emisijas un ir efektīvāki par 1. pantā 
minētajiem papildu pasākumiem un kas nav ietverti testēšanas ciklā. Šīs ekoinovācijas varētu 
sniegt lielu labumu videi, autovadītājiem un visai Eiropas sabiedrībai.

Grozījums Nr. 53
Johannes Blokland

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Priekšmets un mērķi Priekšmets 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 
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.

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo mērķi — samazināt 
CO2 emisijas ES, tostarp transporta 
nozarē. Šajā regulā noteiktais mērķis 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem — vidēji 120 g CO2/km, 
sākot no 2012. gada 1. janvāra. Šajā 
regulā paredzēts, ka, uzlabojot 
transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģijas, visu 
jauno automobiļu vidējās emisijas būs 
130 g CO2/km, uzlabojumus nosakot
atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem. Šai regulai sekos 
papildu pasākumi, lai panāktu papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ir daļa 
no Kopienas integrētās pieejas. Šajā regulā 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem ir noteikti arī šādi mērķi:
vidējais emisiju apjoms nedrīkst pārsniegt 
80 g CO2/km, sākot no 2020. gada 
1. janvāra, un 60 g CO2/km, sākot no 
2025. gada 1. janvāra, un orientējoši 
110 g CO2/km, sākot no 2017. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Automobiļu nozarei ir jāpielāgojas, lai sasniegtu vispārējos mērķus attiecībā uz CO2 emisiju 
samazināšanu. Ierosina vidējo apjomu, kas nedrīkst pārsniegt 80 g CO2/km, sākot no 
2020. gada, un 60 g CO2/km, sākot no 2025. gada, lai ilgtermiņā nodrošinātu stimulus 
samazināt CO2 emisijas no vieglajiem automobiļiem.
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Grozījums Nr. 54
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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 
apjomu līdz 120 g CO2/km.

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
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.

1.a Konkrētais emisiju samazināšanas 
mērķis ir jāsasniedz šādi: vismaz 25 % līdz 
2012. gadam, vismaz 50 % līdz 
2013. gadam, vismaz 75 % līdz 
2014. gadam un pilnīgi visiem jauniem 
vieglajiem automobiļiem līdz 
2015. gadam. Lai līdz 2015. gadam 
attiecībā uz visiem jaunajiem vieglajiem 
automobiļiem sasniegtu konkrēto CO2
emisiju samazināšanas mērķi, kas 
jānosaka, izmantojot aprēķina formulu, 
būs attiecīgi jāuzlabo transportlīdzekļu 
tehnoloģija.
1.b Ar šo regulu nosaka papildu 
pasākumus, kas ir daļa no Kopienas 
integrētās pieejas un kas paredzēti, lai 
panāktu samazinājumu vēl vismaz par 
10 g CO2/km.
1.c Oglekļa dioksīda emisijas mēra 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
tās īstenošanas noteikumiem. Automobiļu 
ražotāju un tiem vajadzīgo sastāvdaļu 
piegādātāju pamatotus papildu 
pasākumus turpmākai siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai ņem vērā, 
nosakot prasības transportlīdzekļu 
tehnoloģijai saskaņā ar 6. pantu un 
III pielikumu.

Or. de
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Pamatojums

Ja nelokāmi akcentē mērījumus saskaņā ar spēkā esošo novērtēšanas procedūru un ierobežo 
papildu 10 g CO2/km samazinājuma pasākumu ietekmi, tiek mazināts tehnoloģijas attīstības 
potenciāls un netiek nodrošināti stimuli, lai izstrādātu efektīvas ekoinovācijas. Ir jāskata visi 
vieglie automobiļi kopumā, lai sasniegtu iespējami lielākus ieguvumus tehnoloģijas jomā. 
Pastāvīgas izmaiņas novērtēšanas procedūrā nav efektīvs risinājums. Tāpēc ir jābūt iespējai 
veikt kompensējošas darbības saskaņā ar šīs regulas 6. pantu un IIa pielikumu.

Grozījums Nr. 55
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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.

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem un 
vieglajiem kravas transportlīdzekļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo mērķi — samazināt 
CO2 emisijas ES, tostarp transporta 
nozarē. Šajā regulā attiecībā uz jauniem 
pasažieru automobiļiem ir paredzēts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, vidējais emisiju apjoms būs 
120 g CO2/km, sākot no 2012. gada 
1. janvāra, un ilgtermiņā 90 g CO2/km, 
sākot no 2020. gada 1. janvāra, 
uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Šajā regulā attiecībā uz vieglajiem kravas 
transportlīdzekļiem ir paredzēts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, vidējais emisiju apjoms būs 
175 g CO2/km, sākot no 2012. gada 
1. janvāra, un ne vairāk kā 160 g CO2/km, 
sākot no 2015. gada 1. janvāra, 
uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus klimata pārmaiņu jomā un noteiktu vērienīgu standartu pārējai 
pasaulei, mērķim ir jābūt 120 g CO2/km, un tas jāsasniedz tikai ar dzinēju tehnoloģijas 
uzlabojumu palīdzību. Vērienīgs ilgtermiņa mērķis ir izdevīgs gan nozarei, gan klimatam. 
Komisijas priekšlikuma neattiecas uz vieglajiem kravas transportlīdzekļiem. Arī uz tiem ir 
jāattiecina šī regula, jo vieglie kravas transportlīdzekļi rada aptuveni 2 % no ES kopējā 
transporta emisiju apjoma.

Grozījums Nr. 56
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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.

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo mērķi — samazināt 
CO2 emisijas ES, tostarp transporta 
nozarē. Šajā regulā attiecībā uz jauniem 
pasažieru automobiļiem ir paredzēts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, vidējais emisiju apjoms būs 
120 g CO2/km, sākot no 2012. gada 
1. janvāra, un ilgtermiņā 90 g CO2/km, 
sākot no 2020. gada 1. janvāra,
uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu kopējos ES mērķus klimata pārmaiņu jomā un noteiktu vērienīgu standartu 
pārējai pasaulei, mērķim ir jābūt 120 g CO2/km, un tas jāsasniedz tikai ar dzinēju 
tehnoloģijas uzlabojumu palīdzību. Vērienīgs ilgtermiņa mērķis ir izdevīgs gan nozarei, gan 
klimatam.
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Grozījums Nr. 57
Kurt Joachim Lauk

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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
līdz 120 g CO2/km.

1. 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 
apjomu līdz 120 g CO2/km.

2. Konkrētais 120 g CO2/km mērķis ir 
jāsasniedz šādi: 2012. gadā — 25 %, 
2013. gadā — 50 %, 2014. gadā — 75 % 
un 2015. gadā — visiem jaunajiem 
vieglajiem automobiļiem.

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. Šajā regulā paredzēts, ka, uzlabojot 
transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģijas, visu 
jauno automobiļu vidējās emisijas būs 
130 g CO2/km, uzlabojumus nosakot
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.

4. Šo regulu kā daļa no Kopienas 
integrētās pieejas papildinās jebkuri citi 
pasākumi, kas var palīdzēt samazināt CO2
emisijas. Šie pasākumi nodrošina vismaz 
10 g CO2/km papildu samazinājumu.

Or. de

Pamatojums

Parasti jaunas produkcijas un modeļu izstrādei ir vajadzīgi 5–6 gadi. Ņemot vērā šos 
ražošanas ciklus, ir jānosaka pakāpeniskas ieviešanas periods, lai ņemtu vērā automobiļu 
ražotāju plānošanas vajadzības. Regulas kopējam mērķim ir jābūt — samazināt CO2 emisijas 
no visiem Eiropas automobiļu ražotāju jaunajiem vieglajiem automobiļiem. Lai ņemtu vērā 
tehnikas jauninājumus un ražotāju individuālu pieeju, pasākumu izvēle šā mērķa sasniegšanai 
ir jāatstāj ražotāju ziņā, neskarot spēkā esošos standartus. Vairāk nekā 10 g CO2/km papildu 
samazinājuma pasākumu novērtēšanai ir jāizmanto elastīga metode, jo, no vienas puses, 
stingri vērtējumi mazinātu pasākumu iedarbības potenciālu, un, no otras puses, ir jārada 
stimuli šādu pasākumu turpmākai pilnveidošanai.
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Grozījums Nr. 58
Jens Holm

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets 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 
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.

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo mērķi — samazināt 
CO2 emisijas ES, tostarp transporta 
nozarē. Šajā regulā paredzēts, ka, uzlabojot 
transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģijas, visu 
jauno automobiļu vidējās emisijas būs 
120 g CO2/km, sākot no 2012. gada 
1. janvāra, 80 g CO2/km, sākot no 
2020. gada 1. janvāra, un 60 g CO2/km, 
sākot no 2025. gada 1. janvāra, 
uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina noteikt 130 g CO2/km kā vidējo CO2 emisiju rādītāju jauniem pasažieru 
automobiļiem, kas sasniedzams, uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģiju, un 
samazinājumu vēl par 10 g/km, veicot papildu pasākumus. Ar šo grozījumu nosaka 120 g 
CO2/km kā rādītāju, kura sasniegšanai vajadzīgi vien pasākumi transportlīdzekļu tehnoloģijas 
jomā. Vajadzīgā tehnoloģija ir pieejama, bet 120 g CO2/km mērķa īstenošana jau divreiz ir 
novilcināta. Tāpēc nav iemesla vēlreiz atlikt šā mērķa īstenošanu. Ilgtermiņa mērķis ir 
vajadzīgs, lai mazinātu vieglo automobiļu radīto emisiju vienmērīgu pieaugumu, un tas ļaus 
automobiļu nozares uzņēmumiem droši plānot pētniecības un izstrādes pasākumu grafiku. 
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Grozījums Nr. 59
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets 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
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.

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu ES mērķi samazināt jauno 
automobiļu vidējo emisiju apjomu līdz 
120 g CO2/km. Šajā regulā paredzēts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, visu jauno automobiļu vidējās 
emisijas būs 120 g CO2/km 2012. gadā, un 
nosaka turpmāku samazinājumu, lai 
nodrošinātu vidējo emisiju apjomu 80 g 
CO2/km 2020. gadā un 60 g CO2/km 
2025. gadā, uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem. Šai regulai sekos 
papildu pasākumi, lai līdz 2012. gadam
panāktu samazinājumu vēl par 10 g 
CO2/km, veicot darbības, kas neattiecas uz 
tipa apstiprināšanas testēšanas ciklu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot atbilstību ES klimata politikas mērķiem, līdz 2012. gadam ir jāpanāk, lai jauno 
automašīnu vidējais emisiju apjoms būtu 120 g CO2/km, veicot uzlabojumus, kurus var izmērīt 
tipa apstiprināšanas testu ciklā. Pārējiem ir jābūt papildu pasākumiem. Saskaņā ar Komisijas 
veikto ietekmes novērtējumu, ja būtu spēkā 130 g CO2/km mērķis, patērētāji ietaupītu divreiz 
vairāk par lēsto pirkšanas cenas pieaugumu automobiļa kalpošanas laikā (aprēķinam 
izmantojot degvielas izmaksas laikposmā, kad jēlnaftas cena bija USD 60 par barelu). 
Stingrāki mērķi ir vajadzīgi ne tikai klimata pārmaiņu dēļ; tie ļautu patērētājiem ietaupīt 
naudu un mazināt atkarību no naftas resursiem. Lai nodrošinātu ieguldījumu noteiktību, ir 
nepieciešams plāns turpmākam emisiju samazinājumam.



AM\728751LV.doc 43/191 PE407.904v01-00

LV

Grozījums Nr. 60
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets 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 
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.

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo mērķi — samazināt 
CO2 emisijas ES, tostarp arī 
autotransporta nozarē. Šajā regulā 
paredzēts, ka, uzlabojot transportlīdzekļu 
dzinēju tehnoloģijas, visu jauno 
automobiļu vidējās emisijas būs 130 g 
CO2/km, uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem. Šai regulai sekos 
papildu pasākumi, lai panāktu papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ļautu 
sasniegt ES kopējo mērķi — nodrošināt, 
ka jaunu vieglo automobiļu vidējais CO2
emisiju apjoms ir 120 g CO2/km.

Mērķis — ar dzinēju tehnoloģijas 
uzlabojumu palīdzību nodrošināt CO2
vidējo emisiju apjomu 130 g CO2/km — ir 
jāsasniedz šādi: 2012. gadā vismaz 70 %, 
2013. gadā vismaz 80 %, 2014. gadā 
vismaz 90 % un 2015. gadā pilnīgi visiem 
jaunajiem vieglajiem automobiļiem.

Or. de

Pamatojums

Jānosaka tikai pakāpeniskas ieviešanas periods. Nosakot jauniem automobiļiem piemērojamu 
pakāpeniskas ieviešanas periodu, ražotāji varēs vieglāk pielāgoties vidējā īpatnējā CO2
emisiju apjoma mērķiem. Ja, sākot no 2012. gada, ražotāji šo prasību nespēs pildīt, viņiem 
būs jāmaksā EUR 95 par pārsniegto emisiju gramu.



PE407.904v01-00 44/191 AM\728751LV.doc

LV

Grozījums Nr. 61
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets 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
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.

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 apjomu, 
nodrošinot 120 g CO2/km līdz 
2012. gadam, 90 g CO2/km līdz 
2020. gadam un 60 g CO2/km līdz 
2030. gadam, uzlabojot transportlīdzekļu 
dzinēju tehnoloģijas, ko nosaka atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav iekļauti stingrāki ilgtermiņa mērķi 2020. un 2030. gadam, tātad 
pēc 2012. gada CO2 emisijas vairs nesamazinātos. Taču ilgtermiņa mērķi ir nepieciešami, lai 
nozare varētu ilgtermiņa perspektīvā izstrādāt degvielas patēriņa ziņā efektīvākus 
automobiļus un lai veicinātu inovācijas. Tiek prognozēts, ka transporta emisijas turpinās 
pieaugt, ja netiks veikti papildu pasākumi. Tas nelabvēlīgi ietekmētu ES politiku klimata 
pārmaiņu jomā.

Grozījums Nr. 62
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo ES mērķi samazināt 
jauno automobiļu vidējo emisiju apjomu
līdz 60 g CO2/km. Šajā regulā paredzēts, 
ka, uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, visu jauno automobiļu vidējās 
emisijas no 2012. gada būs 120 g CO2/km, 
no 2020. gada — 80 g CO2/km un no 
2025. gada — 60 g CO2/km, uzlabojumus 
nosakot atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Tas ir sākotnējais Komisijas priekšlikums — 120 g CO2/km 2012. gadā, neveicot papildu 
pasākumus —, un ir iespējama tehnoloģija, lai to sasniegtu. Turklāt ir vajadzīgi saistoši 
ilgtermiņa mērķi, lai sniegtu automobiļu ražotājiem nepieciešamo ilgtermiņa perspektīvu.

Grozījums Nr. 63
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets 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
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.

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 apjomu
līdz 120 g CO2/km. Šajā regulā paredzēts, 
ka, uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, visu jauno automobiļu vidējās 
emisijas būs 130 g CO2/km, uzlabojumus 
nosakot atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
pasākumiem. Šai regulai sekos papildu 
pasākumi, lai panāktu papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ir daļa 
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no Kopienas integrētās pieejas.

Komisija, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumu, 2014. gadā iesniedz 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par vidusposma un ilgtermiņa 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets 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 
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.

Ar šo regulu nosaka CO2 emisiju prasības 
jauniem pasažieru automobiļiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību 
un sasniegtu kopējo mērķi — samazināt 
CO2 emisijas ES, tostarp transporta 
nozarē. Šajā regulā noteiktais mērķis 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem — vidējais emisiju apjoms 
120 g CO2/km, sākot no 2012. gada 
1. janvāra. Šajā regulā paredzēts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, visu jauno automobiļu vidējās 
emisijas būs 130 g CO2/km, uzlabojumus 
nosakot atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
pasākumiem. Šai regulai sekos papildu 
pasākumi, lai panāktu papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ir daļa 
no Kopienas integrētās pieejas. Līdz 
2020. gada 1. janvārim mērķi pārskata.

Or. en



AM\728751LV.doc 47/191 PE407.904v01-00

LV

Grozījums Nr. 65
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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
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.

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 apjomu
līdz 130 g CO2/km 2015. gadā. Šajā regulā 
noteiktais vidējais CO2 emisiju apjoms 
jauniem pasažieru automobiļiem ir 
jānodrošina, uzlabojot transportlīdzekļu 
dzinēju tehnoloģijas un uzlabojumus 
nosakot atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
pasākumiem. Šai regulai sekos papildu 
pasākumi, proti, ekoinovācijas, kas ir daļa 
no Kopienas integrētās pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Chris Davies

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets 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 
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) 

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 transporta 
nozarē. Šajā regulā attiecībā uz jauniem 
vieglajiem automobiļiem ir paredzēts, ka, 
uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, vidējais emisiju apjoms, 
sākot no 2015. gada 1. janvāra, būs 125 g 
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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.

CO2/km, uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem. Šai regulai sekos 
papildu pasākumi, lai panāktu papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ir daļa 
no Kopienas integrētās pieejas. Šajā regulā 
attiecībā uz jauniem vieglajiem 
automobiļiem ir noteikts vēl viens 
mērķis — maksimālais vidējais emisiju 
apjoms 80 g CO2/km, sākot no 2020. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atkārtoti iekļauj Parlamenta 2007. gada oktobrī pieņemto mērķi un grafiku. 
Šis īstermiņa mērķis attiecībā uz vidi ir krietni vērienīgāks par Komisijas ierosināto, taču 
grafiks dod nozarei vairāk laika, lai šo mērķi sasniegtu ar iespējami mazākiem izdevumiem. 
Piedāvātais vidējā termiņa mērķis (2020. g.) ir tālejošāks nekā Parlamenta pieņemtais. Līdz 
ar to ir atzīts, ka patlaban nozarei ir daudz progresīvāka nostāja un ka patērētāji izdara 
spiedienu, lai ieviestu izmaiņas straujā naftas cenu kāpuma dēļ.

Grozījums Nr. 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich Hoppenstedt, 
Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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
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 

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 apjomu
līdz 120 g CO2/km. Šajā regulā paredzēts, 
ka, uzlabojot transportlīdzekļu dzinēju 
tehnoloģijas, visu jauno automobiļu vidējās 
emisijas būs 130 g CO2/km, uzlabojumus 
nosakot atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
pasākumiem. Šai regulai sekos papildu 
pasākumi vidējo emisiju apjomu 
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daļa no Kopienas integrētās pieejas. samazināšanai vēl par 10 g CO2/km, kas ir 
daļa no Kopienas integrētās pieejas.

Komisija, pamatojoties uz stāvokļa un 
tiesību aktu ietekmes novērtējumu, 
2014. gadā ierosina vidusposma un 
ilgtermiņa mērķus attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kuri tiks pirmoreiz 
reģistrēti, sākot no 2020. gada, un 
iesniedz šos mērķus Padomei un 
Parlamentam lēmuma pieņemšanai.
Vienlaikus Komisija iesniedz 
priekšlikumu par vispārēju pieeju, ar ko 
nosaka visus pasākumus CO2 emisiju 
samazināšanai, lai vairs nebūtu jānošķir 
ar dzinēju un/vai transportlīdzekli saistīti 
pasākumi no papildu pasākumiem un 
ekoinovācijām.
Šādi 2020. gadam ir jānosaka mērķis, kas, 
pateicoties visu attiecīgo pasākumu 
kopējai ietekmei, garantē vidējā CO2
emisiju apjoma samazinājumu vismaz par 
20 % salīdzinājumā ar 2008. gadu. Šajā 
sakarā Komisija ņem vērā autotransporta 
nozares iespējamo iekļaušanu Eiropas 
Emisiju tirdzniecības sistēmā, kā 
ierosināts saistībā ar minētās sistēmas 
pārskatu.
Minētā priekšlikuma pamatojumam 
sagatavo vispārēju novērtējumu tam, kā 
šāda rīcība ietekmēs autotransporta 
nozari un ar to secīgi saistītās nozares.
Novērtējumā iekļauj izmaksu un 
ieguvumu analīzi, ņemot vērā visus 
attiecīgos tehnoloģiju jauninājumus, kas 
paredzēti CO2 emisiju samazināšanai, un 
novērtējumu veic visiem automobiļu 
tirgus segmentiem.
Nosakot ilgtermiņa mērķi, pienācīgi ņem 
vērā norises saistībā ar starptautiskiem 
klimata aizsardzības nolīgumiem.

Or. de
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Pamatojums

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

Grozījums Nr. 68
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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 

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 transporta 
nozarē. Šajā regulā paredzēts, ka, uzlabojot 
transportlīdzekļu dzinēju tehnoloģijas, visu 
jauno automobiļu vidējās emisijas būs 
120 g CO2/km, sākot no 2012. gada 
1. janvāra, un ilgtermiņā 80 g CO2/km, 
sākot no 2020. gada 1. janvāra, 
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papildu pasākumi, lai panākt papildu 
samazinājumu par 10 g CO2/km, kas ir 
daļa no Kopienas integrētās pieejas.

uzlabojumus nosakot atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Autotransporta radīto emisiju apjoms turpina pieaugt, nelabvēlīgi ietekmējot citu nozaru 
emisiju samazinājumu ES. Radikāli un steidzami ir jāsamazina emisijas, lai autotransporta 
nozare vispār palīdzētu samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo apjomu. Emisijas 
nevarēs radikāli un steidzami samazināt, ja nenoteiks stingrākus mērķus CO2 emisiju 
samazināšanai visiem autotransporta līdzekļiem, tostarp pasažieru automobiļiem.

Grozījums Nr. 69
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
1. pants –1.a līdz 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz stāvokļa un 
tiesību aktu ietekmes novērtējumu, 
2014. gadā ierosina vidusposma un 
ilgtermiņa mērķus attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kuri tiks pirmoreiz 
reģistrēti, sākot no 2020. gada, un 
iesniedz šos mērķus Padomei un 
Parlamentam lēmuma pieņemšanai.
Vienlaikus Komisija iesniedz 
priekšlikumu par vispārēju pieeju, ar ko 
nosaka visus pasākumus CO2 emisiju 
samazināšanai, lai vairs nebūtu jānošķir 
ar dzinēju un/vai transportlīdzekli saistīti 
pasākumi no papildu pasākumiem un 
ekoinovācijām.
Šādi 2020. gadam ir jānosaka mērķis, kas, 
pateicoties visu attiecīgo pasākumu 
kopējai ietekmei, garantē vidējā CO2
emisiju apjoma samazinājumu vismaz par 
20 % salīdzinājumā ar 2008. gadu. Šajā 
sakarā Komisija ņem vērā autotransporta 
nozares iespējamo iekļaušanu Eiropas 
Emisiju tirdzniecības sistēmā, kā 
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ierosināts saistībā ar minētās sistēmas 
pārskatu.
Minētā priekšlikuma pamatojumam 
sagatavo vispārēju novērtējumu tam, kā 
šāda rīcība ietekmēs autotransporta 
nozari un ar to secīgi saistītās nozares.
Novērtējumā iekļauj izmaksu un 
ieguvumu analīzi, ņemot vērā visus 
attiecīgos tehnoloģiju jauninājumus, kas 
paredzēti CO2 emisiju samazināšanai, un 
novērtējumu veic visiem automobiļu 
tirgus segmentiem. Nosakot ilgtermiņa 
mērķi, pienācīgi ņem vērā norises saistībā 
ar starptautiskiem klimata aizsardzības 
nolīgumiem.

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu autotransporta nozares tehnoloģiju attīstību un automobiļu ražotājiem un 
sastāvdaļu piegādātājiem nodrošinātu ilgtermiņa plānošanas un ieguldījumu iespējas, ir 
lietderīgi, pamatojoties uz izsmeļošu stāvokļa un tiesību aktu ietekmes novērtējumu, noteikt 
ilgtermiņa mērķus un tādējādi veicināt alternatīvu tehnoloģiju ieviešanu vai to nodrošināt 
piespiedu kārtā. Mērķi jānosaka nevilcinoties, īstenojot likumdošanas koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 70
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi 2020. gadam nosaka 2014. gadā, jo 
tā, pateicoties visu attiecīgo pasākumu 
kopējai ietekmei, var garantēt vidējā CO2
emisiju apjoma samazinājumu vēl vismaz 
par 20 % salīdzinājumā ar konkrēto mērķi 
laikposmam no 2012. līdz 2015. gadam.
Šajā sakarā pienācīgi ņem vērā 
starptautiskās norises klimata
aizsardzības jomā.

Or. de
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Pamatojums

Nosakot nākotnes mērķus, samazinājums vismaz par 20 % ir obligāts minimums. Šādi 
autotransporta nozarei tiek piemērota tāda pati pieeja kā citām nozarēm. Ja ES uzņemsies 
vērienīgas starptautiskas saistības, tās pienācīgi jāņem vērā.

Grozījums Nr. 71
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunu pasažieru automobiļu vidējais CO2
emisiju apjoms nedrīkst pārsniegt 120 g 
CO2/km 2012. gadā, 114 g CO2/km 
2014. gadā, 107 g CO2/km 2016. gadā, 
99 g CO2/km 2018. gadā un 90 g CO2/km 
2020. gadā. Šos vidējos emisiju apjomus 
pielāgo labvēlīgi ražotājiem, kas īsteno 
ekoinovācijas, kuras patiesi palīdz 
samazināt CO2 emisijas.

Or. fr

Pamatojums

Lai 2020. gadā varētu sasniegt 90–100 g CO2/km mērķi, ar likumu ir jānosaka arī iepriekšējā 
laikposmā īstenojami mērķi, kā jau noteikts priekšlikumā par degvielas taupības (CAFE) 
standartu pārskatīšanu pasažieru automobiļiem ASV. Ierosinātie starpposma mērķi ir 
noteikti, pamatojoties uz pakāpenisku procentuālu samazinājumu reizi divos gados laikposmā 
līdz 2020. gadam.

Grozījums Nr. 72
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka jauniem pasažieru 
automobiļiem saistošus gada vidējos CO2



PE407.904v01-00 54/191 AM\728751LV.doc

LV

emisiju rādītājus, kuri pamatojas uz 
saistošu lineāro rādītāju attiecīgi starp 
2012., 2020. un 2025. gadiem.
Automobiļu parka vidējo mērķu 
diferenciāciju no 2013. gada veic, 
pamatojoties uz transportlīdzekļa 
balstvirsmu un maksimālo slīpumu 40 %.
Mērķlieluma diferencēšanas pasākumus, 
kas ir paredzēti līdz 2020. gadam, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
to papildinot, pieņem līdz 2012. gada 
1. janvārim saskaņā ar 12. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saistoši vidējie gada rādītāji jānosaka starp 2012., 2020. un 2025. gada mērķiem. Mērķu 
diferencēšanai pēc 2013. gada jāpamatojas uz transportlīdzekļa vidējo balstvirsmu, kura 
salīdzinājumā ar tā svaru patērētājam labāk atspoguļo ar lielumu saistīto automobiļa 
inženiertehniskā nodrošinājuma sistēmu.  

Grozījums Nr. 73
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri novērtē pārbaudes 
ciklus, ko izmanto emisiju mērīšanai. Ja 
kļuvis acīm redzami, ka tās vairs nav 
atbilstīgas vai neatspoguļo reālo apstākļu 
emisijas, pārbaudes ir jāpiemēro, lai 
pareizi noteiktu uz ceļa braukšanas laikā 
radītās CO2 emisijas. Nepieciešamos 
pasākumus šīs regulas nebūtisku 
elementu grozīšanai pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 12. panta 3. punktā.

Or. fr
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Pamatojums

Emisijas, kas tiek mērītas pārbaudes ciklos, vidēji ir par 10 %–19 % zemākas nekā emisijas 
reālos apstākļos. Atsevišķiem modeļiem šī atšķirība var sasniegt pat 40 %. Ir steidzami 
jāpārskata pārbaudes cikli, lai patērētājiem nodrošinātu ticamu informāciju par degvielas 
patēriņu un ar to saistītajām izmaksām un lai paplašinātu to tehnisko pasākumu jomu, kurus 
ražotāji izmanto CO2 emisiju samazināšanai, piemēram, „ekoinovācijas”.

Grozījums Nr. 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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 
jauniem 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).

Or. en

Pamatojums

Papildinājums vajadzīgs regulas darbības jomas precizēšanas labad.

Grozījums Nr. 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz M1 kategorijas 1. Šī regula attiecas uz pasažieru 
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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).

automobiļiem, kas definēti šā panta 
3.a punktā un uz vieglajiem komerciāliem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Atceļot atsauces masu no regulas darbības jomas, tiks nodrošināts, ka ļoti lielas kravnesības 
automobiļi nebūs atbrīvoti no šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr. 76
Rebecca Harms

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 un N1
kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā, un 
transportlīdzekļiem, uz ko tipa 
apstiprinājumu var attiecināt atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 2. panta 
2. punktam („pasažieru automobiļi” un 
„vieglie automobiļi”), kuri pirmo reizi 
reģistrēti Kopienā un kuri iepriekš nav 
reģistrēti ārpus Kopienas („jauni pasažieru 
automobiļi” un „jauni vieglie 
automobiļi”).

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Marie-Noëlle Lienemann

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 notikusi mazāk nekā 
trīs gadus pirms reģistrācijas Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Šis importētām automašīnām paredzētais atbrīvojums rada izdevību apiet tiesību aktu 
prasības. Tas var stimulēt importētājus vispirms reģistrēt automašīnas, kas patērē lielu 
degvielas daudzumu, ārpus Kopienas, lai apietu šī tiesību akta darbības jomu.

Grozījums Nr. 78
Rebecca Harms

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 notikusi mazāk nekā 
divpadsmit mēnešus pirms reģistrācijas 
Kopienā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī regula neattiecas uz speciālajiem 3. Šī regula neattiecas uz speciālajiem 
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transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
A daļas 5. punktā.

transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
A daļas 5. punktā vai transportlīdzekļiem, 
kuri ir īpaši būvēti komerciāliem 
mērķiem, lai tie būtu piemēroti 
ratiņkrēslu izmantošanai, kā definēts
Regulā (EK) Nr. 715/2007.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai no šī tiesību akta darbības jomas izslēgtu transportlīdzekļus, kuri ir īpaši 
būvēti ratiņkrēslu iecelšanai un izmantošanai transportlīdzekļa iekšpusē un kuri nav 
pielāgojami par ar ratiņkrēsliem piekļūstamiem transportlīdzekļiem, bet kuriem ir EK 
mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājums (EWVTA). Grozījums šajā regulā nodrošinās 
visu ar ratiņkrēsliem piekļūstamo transportlīdzekļu paritāti. Tas atbilst Kopienas politikai, lai 
palīdzētu invalīdiem.

Grozījums Nr. 80
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī regula neattiecas uz speciālajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
A daļas 5. punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulā ir ierosināts vidējais rādītājs, kurš ir jāsasniedz ražotājiem, nevis obligāts standarts, 
kurš ir jāievēro attiecībā uz jaunajiem transportlīdzekļiem, kā eirostandartu gadījumā. Šajā 
regulā atkāpe attiecībā uz speciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar eirostandartiem ir 
lieka, jo šo transportlīdzekļu augstākas CO2 emisijas var  kompensēt ar parasto 
transportlīdzekļu zemākām emisijām.
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Grozījums Nr. 81
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī regula neattiecas uz speciālajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
A daļas 5. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2007/46/EK ir iekļauti „speciālie transportlīdzekļi”, piemēram, „dzīvojamie vieglie 
automobiļi”, „bruņoti transportlīdzekļi”, „neatliekamās medicīniskās palīdzības 
transportlīdzekļi”, „katafalki” un „ar ratiņkrēslu piekļūstams transportlīdzeklis”. Šo 
transportlīdzekļu izslēgšana no regulas darbības jomas nav loģiska un var radīt nepilnību 
tiesību aktā attiecībā uz definīcijām, īpaši attiecībā uz neskaidro „dzīvojamā vieglā 
automobiļa” un „ar ratiņkrēslu piekļūstama transportlīdzekļa” definīciju.

Grozījums Nr. 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pasažieru automobiļu definīcija:
Transportlīdzekļi, kuri paredzēti un būvēti 
pasažieru pārvadāšanai un kuros nav 
vairāk par astoņām sēdvietām papildus 
vadītāja vietai.
Pasažieru automobiļu virsbūves tips ar 
kodifikāciju saskaņā ar Direktīvas 
2007/46/EK II pielikuma C daļas 
1. punktu ir:
- AA sedans
-AB hečbeks (sedans ar paceļamām 
durvīm transportlīdzekļa aizmugurē)
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-AC universālais (furgons)
- AD kupeja
-AE kabriolets
- AF vieglais plašlietojuma:
transportlīdzeklis, izņemot AA līdz AE 
minētos transportlīdzekļus. Ja šis 
transportlīdzeklis atbilst abiem šiem 
noteikumiem:
1) sēdvietu skaits, izņemot vadītāja
sēdvietu, nepārsniedz sešas. A „sēdvieta” 
ir tad, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar 
„pieejamām” sēdekļa stiprinājuma 
vietām; (pieejamas stiprinājuma vietas ir 
tādas, kuras var izmantot. Lai 
stiprinājumu vietas nebūtu izmantojamas, 
izgatavotājs šīs lietas likvidē, piemēram, 
pārlodējot (aizmetinot) pāri 
aizsargplāksnes vai pierīkojot līdzīgus 
pastāvīgus stiprinājumus, kurus nevar 
noņemt ar parastiem instrumentiem) un
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68
kur
P = tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā 
masa kg
M = transportlīdzekļa masa braukšanas 
kārtībā kg (atskaites masa)
N = sēdvietu skaits, izņemot vadītāja 
sēdvietu,
šādu transportlīdzekli uzskata par 
pasažieru automobili.

Or. en

Pamatojums

Ar šo definīciju tiesību aktu attiecinās arī uz smagākas kravnesības pasažieru automobiļiem, 
kuri var pārvadāt kravu, bet sēdvietu skaits nemainās.
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Grozījums Nr. 83
Martin Callanan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tā neattiecas uz „īpašām sociālām 
vajadzībām paredzētiem 
transportlīdzekļiem”.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšdefinētie transportlīdzekļi pilda konkrētas transporta funkcijas, piemēram, autobusi 
turp un atpakaļ pārvadājumiem, meklēšanas un glābšanas dienestiem. Šādiem 
transportlīdzekļiem ir īpaša konstrukcija (augstāks, plašāks un smagāks korpuss) ar speciālu 
aprīkojumu, un tāpēc nedaudz vairāk CO2 emisiju. Šīs grupas segmentā transportlīdzekļu 
daudzums ir salīdzinoši neliels, un nedaudz augstākas CO2 emisijas ir nenozīmīgas saistībā 
ar to kopējo ietekmi uz tiesību aktos paredzēto CO2 mērķi.

Grozījums Nr. 84
Rebecca Harms

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;

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „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;

Or. en

Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balstvirsmas parametru, lai izvairītos no tā, ka regulā tiek 
dota priekšroka atsevišķām CO2 samazināšanas tehnoloģijām (piemēram, pārejai uz 
dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem), bet citām ne. Balstvirsmas parametrs nodrošinās arī lielāku 
regulatīvo noteiktību, jo paredzams, ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas 
parametram.

Grozījums Nr. 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „ekoinovācija” ir jebkurš pasākums 
vai tehnoloģisks jauninājums, kas ir 
pārbaudīts līdzeklis, lai izmērāmā apjomā 
samazinātu CO2 emisijas, bet nav ietverts 
vai pietiekami ņemts vērā Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 definīcijās un nav arī kāds 
no 1. pantā minētajiem papildu 
pasākumiem. Jāizstrādā pilnīgs 
pasākumu saraksts.

Or. fr
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Pamatojums

Šīs ekoinovācijas varētu sniegt labumu videi, bet tās jāierobežo noteiktā sarakstā.

Grozījums Nr. 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „ekoinovācija” ir jebkurš pasākums 
vai tehnoloģisks jauninājums, kas ir 
pārbaudīts līdzeklis, lai izmērāmā apjomā 
samazinātu CO2 emisijas, bet kas nav 
ietverts vai detalizēti izklāstīts Regulas 
(EK) Nr. 715/2007 definīcijās un nav arī 
kāds no 1. pantā minētajiem papildu 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj to CO2 emisiju samazināšanas inovāciju definīcija, ar kurām var panākt lielāku 
emisiju samazinājumu par 1. pantā minētajiem papildu pasākumiem un kas nav ietvertas 
pārbaudes ciklā. Šīs ekoinovācijas varētu sniegt lielu labumu videi, autovadītājiem un visai 
Eiropas sabiedrībai.

Grozījums Nr. 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „ekoinovācijas” ir visi autoražotāju 
un piegādātāju pasākumi, kuri sniedz 
pārbaudāmu, patiesi izmērāmu 
ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
īpaši CO2 emisiju, samazināšanā, un kuri 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 paredzētajā 
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pārbaudes procedūrā netiek ietverti.

Or. en

Pamatojums

Lai ieinteresētu ražotājus ieviest ekoloģiskas inovācijas, jāizmanto un jāaptver visas 
tehnoloģiskās iespējas. Atbalsts inovācijām, kas vērstas uz turpmāku CO2 emisiju 
samazināšanu, kura, izmantojot papildu pasākumus, pārsniedz 1. pantā noteikto 
samazinājumu, kalpo ne tikai vides aizsardzībai. Tās palielina Eiropas autorūpniecības 
konkurētspēju, rada jaunas augstvērtīgas darbavietas pētniecības un attīstības jomā, kā arī 
veicina jaunu tehnoloģiju izstrādi.

Grozījums Nr. 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) attiecībā uz pasažieru automobiļiem 
„nulles emisijas transportlīdzeklis” jeb 
„ZEV” ir transportlīdzeklis, kas statiskā 
stāvoklī vai braukšanas laikā nerada 
CO2 emisijas.

Or. en

Pamatojums

Īpaši ir jāatbalsta inovatīvi transportlīdzekļi, kas nerada CO2 emisijas vispār, lai šādi 
transportlīdzekļi tirgū nokļūtu pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 90
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „īpatnējais emisiju limits” ir katra 
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Kopienā reģistrētā pasažieru automobiļa 
īpatnējais CO2 emisiju limits, ko 
attiecīgais pasažieru automobilis drīkst 
radīt.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Martin Callanan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „īpašām sociālām vajadzībām 
paredzēti transportlīdzekļi” ir M1 
kategorijas transportlīdzekļi, kas ir:
i) speciālie transportlīdzekļi, kuri definēti 
Direktīvā 2007/46/EK un kuru atsauces 
masa pārsniedz 2000 kg, vai
ii) transportlīdzekļi, kuru atsauces masa 
pārsniedz 2000 kg un kuriem paredzētas 
septiņas vai vairāk sēdvietas, bez vadītāja 
sēdvietas, pasažieru pārvadāšanai, un 
izņemot M1G kategorijas 
transportlīdzekļus, kas definēti Direktīvā 
2007/46/EK, vai
iii) transportlīdzekļi, kuru atsauces masa 
pārsniedz 1760 kg un kuri īpaši būvēti 
komerciāliem mērķiem, lai tajos varētu 
lietot ratiņkrēslus.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšdefinētie transportlīdzekļi pilda konkrētas transporta funkcijas, piemēram, autobusi 
turp un atpakaļ pārvadājumiem, meklēšanas un glābšanas dienestiem. Šādiem 
transportlīdzekļiem ir īpaša konstrukcija (augstāks, plašāks un smagāks korpuss) ar speciālu 
aprīkojumu, un tāpēc nedaudz vairāk CO2 emisiju. Šīs grupas segmentā transportlīdzekļu 
daudzums ir salīdzinoši neliels, un nedaudz augstākas CO2 emisijas ir nenozīmīgas saistībā 
ar to kopējo ietekmi uz tiesību aktos paredzēto CO2 mērķi.
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Grozījums Nr. 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „transportlīdzeklis ar zemu emisijas 
līmeni” ir transportlīdzeklis, kura radīto 
CO2 emisiju daudzums nepārsniedz 
50 g/km.

Or. de

Pamatojums

Īpaši ir jāatbalsta inovatīvi transportlīdzekļi, kas rada niecīgu CO2 emisiju daudzumu, lai 
šādi transportlīdzekļi tirgū nokļūtu pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, 
Christa Klaß, Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „ekoinovācija” ir jebkurš 
tehnoloģisks jauninājums, kas, 
neievērojot vadītāja rīcību, sniedz 
pārbaudītu, izmērāmu ieguldījumu 
CO2 emisiju samazināšanā, bet kas nav 
ietverts vai pietiekami ņemts vērā jaunajā 
Eiropas pārbaudes ciklā (Regulas (EK) 
Nr. 715/2007) un nav kāds no 1. pantā 
minētajiem papildu pasākumiem.

Or. de
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir veicināt inovācijas, ar kurām var panākt lielāku CO2 emisiju  
samazinājumu un kas ir efektīvākas par 1. pantā minētajiem papildu pasākumiem. Šīs 
ekoinovācijas var sniegt lielu labumu videi, autovadītājiem un visai Eiropas sabiedrībai. 
Turklāt tās palielina Eiropas autorūpniecības konkurētspēju un radošumu, izveido jaunas 
augstvērtīgas darbavietas pētniecības un attīstības jomā šajā nozarē, kā arī piedāvā stimulus 
lielākām ekoinvestīcijām pasaules tirgū.

Grozījums Nr. 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

 „Euro V” regulā jau ir aprakstīti alternatīvās degvielas dzinēja transportlīdzekļi, kā tādi, 
kam ir viena degvielas tvertne un kuru dzinējs darbojas ar divu vai vairāku dažādu degvielas 
(biodegvielas) veidu maisījumu.

Grozījums Nr. 95
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) attiecībā uz pasažieru automobiļiem 
„nulles emisijas transportlīdzeklis” jeb 
„ZEV” ir transportlīdzeklis, kas statiskā 
stāvoklī vai braukšanas laikā nerada 
CO2 emisijas.
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Or. en

Pamatojums

Jau vairākus gadus ir dažādi nulles emisiju transportlīdzekļu tipi, piemēram, elektriskie vai 
hibrīddzinēju transportlīdzekļi, un daudzi ražotāji tos attīsta, bet līdz šim laikam nulles 
emisiju transportlīdzekļi nav laisti tirgū pietiekamā daudzumā. Nepieciešams veicināt šādu 
transportlīdzekļu ražošanu.

Grozījums Nr. 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) “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.

Or. en

Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balstvirsmas parametru, lai izvairītos no tā, ka regulā tiek 
dota priekšroka atsevišķām CO2 samazināšanas tehnoloģijām (piemēram, pārejai uz 
dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem), bet citām ne. Balstvirsmas parametrs nodrošinās arī lielāku 
regulatīvo noteiktību, jo paredzams, ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas 
parametram.

Grozījums Nr. 97
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums izmantot parametru, balstītu uz „masu” būtu nelabvēlīgs ražotājiem, 
kuri būvē vieglākus automobiļus.  Tas nav saprātīgi.  Svara samazināšana ir viens no 
svarīgākajiem CO2 emisiju samazināšanas līdzekļiem.  Parametram jāpamatojas uz 
„balstvirsmu”.

Grozījums Nr. 98
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „degvielas patēriņa monitors” ir 
iebūvēts displejs, kas nepārtraukti rāda tā 
brīža degvielas izlietojumu (l/100 km) un 
kas skaidri jāredz vadītājam braukšanas 
laikā, un ko nevar izslēgt.

Or. en

Pamatojums

Daudzas pārbaudes ir apstiprinājušas, ka ir neatbilstība starp faktiskajām CO2 emisijām un 
emisijām, ko mēra saskaņā ar ES pārbaudes ciklu. Degvielas patēriņa monitors var palīdzēt 
šo neatbilstību novērst, jo tas parāda vadītājam, cik degvielas automobilis patērē braukšanas 
laikā. Tas var sekmēt ekobraukšanu un tādējādi radīt mazāku degvielas patēriņu, kad 
automobilis tiek reāli izmantots. Ekonomiskāku braukšanas veidu citas pozitīvas sekas ir 
mazāk nelaimes gadījumu, NOx un daļiņu emisiju samazinājums, mazāk trokšņa, mazāk riepu 
un piedziņas sistēmas nolietojuma un plīsumu.
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Grozījums Nr. 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „ārkārtīgi zemas oglekļa emisijas 
transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, 
kura emisijas nepārsniedz 50 g CO2/km, 
mērot tās atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 715/2007 un atbilstības sertifikātā 
norādot kā CO2 masas emisijas (jauktā 
režīmā).

Or. en

Pamatojums

Ražotāji iegulda ievērojamus līdzekļus, lai izstrādātu pilnīgi jaunas ārkārtīgi zemas oglekļa 
emisijas transportlīdzekļu tehnoloģijas, kuras nodrošina, ka CO2 emisijas ir ievērojami 
zemākas, nekā to nodrošina tehnoloģijas, kas pašlaik ir pieejamas Eiropas tirgū. Agrīnās 
ražošanas stadijās šīs tehnoloģijas būs ļoti dārgas, un būs pieejams relatīvi neliels skaits šo 
transportlīdzekļu. Lai veicinātu turpmākus ieguldījumus to straujā tirdzniecībā, regulas 
priekšlikumā jāiekļauj pagaidu sistēma, kas ļauj piešķirt tiesību aktos paredzētus 
superkredītus ārkārtīgi zemas oglekļa emisijas transportlīdzekļu ražošanai.

Grozījums Nr. 100
Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „ar etanola degvielas maisījumu 
darbināms transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzeklis, kura definīcija ir 
sniegta Regulā Nr. 715/2007 un tās 
īstenošanas noteikumos.

Or. en
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Pamatojums

„Euro 5” regulā jau ir aprakstīti ar etanola degvielas maisījumu darbināmi transportlīdzekļi, 
kā tādi, kam ir viena degvielas tvertne un kuru dzinējs darbojas ar divu vai vairāku dažādu 
degvielas (biodegvielas) veidu maisījumu.

Grozījums Nr. 101
Karl-Heinz Florenz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „alternatīvās degvielas dzinēja 
transportlīdzekļi” ir transportlīdzekļi, 
kuru definīcija ir sniegta Regulā (EK) 
Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
noteikumos.

Or. de

Pamatojums

„Euro 5” regulā jau ir aprakstīti alternatīvās degvielas dzinēja transportlīdzekļi, kā tādi, 
kam ir viena degvielas tvertne un kuru dzinējs darbojas ar divu vai vairāku dažādu degvielas 
(biodegvielas) veidu maisījumu.

Grozījums Nr. 102
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) ekoinovācija” ir jebkurš pasākums 
vai tehnoloģisks jauninājums, kas sniedz 
izmērāmu ieguldījumu oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšanā, bet kas nav ietverts 
vai pietiekami ņemts vērā Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 definīcijās un nav arī kāds 
no 1. pantā minētajiem papildu 
pasākumiem.

Or. sv

Pamatojums

Ir pasākumi un risinājumi, kas palīdz samazināt oglekļa dioksīda emisijas, bet nav ietverti 
1. pantā un neparādās pārbaudes ciklā. Ja mēs esam nopietni apņēmušies samazināt oglekļa 
dioksīda emisijas, ir jāveicina šādas inovācijas, un automobiļu ražotāji ir jāstimulē sasniegt 
rezultātus. Ekoinovācijas piemērs varētu būt energoefektīvas spuldzes. LED (gaismas diodes) 
var būt 20 reižu efektīvākas nekā tradicionālās spuldzes.

Grozījums Nr. 104
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) „īpatnējais emisiju maksimālais 
limits” ir katra Kopienā reģistrētā 
pasažieru automobiļa īpatnējais 
CO2 emisiju maksimālais limits, ko 
attiecīgais pasažieru automobilis drīkst 
radīt.

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešams noteikt maksimāli pieļaujamo CO2 emisiju līmeni.

Grozījums Nr. 105
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

„Euro 5” regulā jau ir aprakstīti alternatīvās degvielas dzinēja transportlīdzekļi, kā tādi, kam 
ir viena degvielas tvertne un kuru dzinējs darbojas ar divu vai vairāku dažādu degvielas 
(biodegvielas) veidu maisījumu.

Grozījums Nr. 106
Anders Wijkman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) “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.

Or. en
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Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balstvirsmas parametru, lai izvairītos no tā, ka regulā tiek 
dota priekšroka atsevišķām CO2 samazināšanas tehnoloģijām (piemēram, pārejai uz 
dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem), bet citām ne. Balstvirsmas parametrs nodrošinās arī lielāku 
regulatīvo noteiktību, jo paredzams, ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas 
parametram.

Grozījums Nr. 107
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(fa) „Saistīti uzņēmumi” ir

Or. en

(Pārceļ 3. panta 2. punktu uz 3. panta 1. punkta fa) apakšpunktu).

Pamatojums

Precizitātes labad apvieno 3. panta 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr. 108
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) uzņēmumu neuzskata par saistītu 
uzņēmumu, ja Komisija, izskatot 
pieteikumu, nolemj, ka, lai gan 
uzņēmums atbilst (a) līdz (e) apakšpunkta 
nosacījumiem, tā pakļautībā faktiski 
neatrodas cits uzņēmums.
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Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar valsts uzņēmējdarbības tiesībām vai darba ņēmēju pārstāvības tiesībām ir 
iespējama situācija, kad uzņēmums, lai gan atbilst 2. punkta kritērijiem, tomēr faktiski 
nekontrolē citu uzņēmumu, it sevišķi attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par ražoto automobiļu 
modeļiem, uz kuriem īpaši attiecas šīs regulas noteikumi.

Grozījums Nr. 109
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka 2012. gadā 25 %, 2013. gadā 
50 %, 2014.  gadā 75 % un 2015.  un visos 
nākamajos gados 100 % no automobiļu 
parka vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz īpatnējo emisiju mērķi, kas 
noteikts ražotāja ražotajiem automobiļiem
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
9. pantu ražotājam piešķir atkāpi, atbilstīgi 
minētajai atkāpei.

Šim nolūkam atbilstīgi 7. pantam 
turpmāko triju gadu laikā ir jāizlīdzina 
CO2 emisiju apmērs, kas pielāgots 
ekoinovāciju nodrošinātajam emisiju 
samazinājumam.

Or. en

Pamatojums

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
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economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Grozījums Nr. 110
Kurt Joachim Lauk

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2015. gada
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
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.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā autonozares attīstības un ražošanas 5–7 gadu ciklu, obligātu mērķi var noteikt 
tikai laikam pēc 2015. gada. Agrāka datuma noteikšana neatbilstu ekonomikas reālajam 
stāvoklim.

Grozījums Nr. 111
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka 2012. gadā 25 %, 2013. gadā 
50 %, 2014.  gadā 75 % un 2015.  un visos 
nākamajos gados 100 % no automobiļu 
parka vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz īpatnējo emisiju mērķi, kas 
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atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei. noteikts ražotāja ražotajiem automobiļiem
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
9. pantu ražotājam piešķir atkāpi, atbilstīgi 
minētajai atkāpei. Šim nolūkam atbilstīgi 
7. pantam turpmāko triju gadu laikā ir 
jāizlīdzina CO2 emisiju apmērs, kas 
pielāgots ekoinovāciju nodrošinātajam 
emisiju samazinājumam.

Or. en

Pamatojums

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Grozījums Nr. 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka 2012. gadā 25 %, 2013. gadā 
50 %, 2014.  gadā 75 % un 2015.  un visos 
nākamajos gados 100 % no automobiļu 
parka vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz īpatnējo emisiju mērķi, kas 
noteikts ražotāja ražotajiem automobiļiem
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
9. pantu ražotājam piešķir atkāpi, atbilstīgi 
minētajai atkāpei.
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Or. de

Pamatojums

Ražotājiem jāsniedz atbilstošs ievada periods un noteiktība, ko sniedz pastāvīga plānošana. 
Jaunu transportlīdzekļu izstrādes process ilgst piecus līdz septiņus gadus, tādējādi 
transportlīdzekļi, kas nonāks tirgū 2012. gadā, jau tiek izstrādāti vai jau ieviesti. Ievērojot šā 
veida tehniskos  pasūtījuma ierobežojumus, grozījumā ierosināts, ka pieaugošai ražotāja 
produkcijas proporcijai  ir jābūt atbilstīgai tās īpatnējās emisijas mērķim.

Grozījums Nr. 113
Jens Holm

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka vidējās īpatnējās CO2 
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla dot īpašas atkāpes automobiļiem, kuri rada paaugstināta daudzuma emisijas.

Grozījums Nr. 114
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
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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.

nodrošina, ka vidējās īpatnējās CO2 
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi 1. pantam un 
īpatnējās emisijas mērķim I pielikumā vai, 
ja saskaņā ar 9. pantu ražotājam piešķir 
atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā jāmin atsauce uz vispārējiem emisijas mērķiem.

Grozījums Nr. 115
Chris Davies

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2015. gada
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
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.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums apliecina Parlamenta 2007. gada oktobrī pieņemto grafiku un to ir paredzēts 
saistīt ar vides aspektā vēl tālejošāku mērķi samazināt vidējās emisijas līdz 125 g CO2/km. 
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Grozījums Nr. 116
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2015. gada
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
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.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka mērķi no 2015. gada uz priekšu, lai ievērotu laika periodu, kāds vajadzīgs 
autoražotājiem jaunu pasažieru automobiļu izstrādei.

Grozījums Nr. 117
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka 2012. gadā 25 % to parka, 
2013. gadā 50 %, 2014. gadā 75 % un 
2015. gadā, un visos nākamajos gados 
100 % no attiecīgā ražotāja ražoto 
automobiļu parka vidējo īpatnējo CO2 
emisiju nepārsniedz īpatnējo emisiju mērķi, 
kas noteikts atbilstīgi I pielikumam vai, ja 
saskaņā ar 9. pantu ražotājam piešķir 
atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei. Šim 
nolūkam CO2 emisijas, kas pielāgotas 
ekoinovāciju videi labvēlīgu pasākumu 
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nodrošinātajam emisiju samazinājumam, 
būs jāizlīdzina turpmāko divu gadu laikā, 
atbilstīgi 7. pantam.

Or. es

Pamatojums

Ierosinātie sodi vai kompensējošie maksājumi ir nesamērīgi un tos nav iespējams salīdzināt 
ar citām nozarēm noteiktajiem. Pašreiz šie sodi ir līdzvērtīgi EUR 475 par tonnu 2015. gadā, 
bet citās nozarēs, uz kurām attiecas Eiropas Emisiju tirdzniecības sistēma, tie ir no EUR 20 
līdz EUR 40 par tonnu, bet papildu sodi (par neatbilstību) sasniegtu EUR 100 par tonnu un 
EUR 20 par tonnu tiktu izmantoti, lai veicinātu energoefektīvu transportlīdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 118
Marie-Noëlle Lienemann

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka 2012. gadā 25 %, 2013. gadā 
50 %, 2014.  gadā 75 % un 2015.  un 
turpmākajos gados 100 % no automobiļu 
parka vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz īpatnējo emisiju mērķi, kas 
noteikts ražotāja ražotajiem automobiļiem
atbilstīgi I pielikumam vai, ja saskaņā ar 
9. pantu ražotājam piešķir atkāpi, atbilstīgi 
minētajai atkāpei.

Šim nolūkam atbilstīgi 7. pantam 
turpmāko triju gadu laikā ir jāpārskata 
CO2  emisiju apmērs, ievērojot 
ekoinovāciju laikā radušās CO2 emisijas.

Or. fr



PE407.904v01-00 82/191 AM\728751LV.doc

LV

Pamatojums

It is not realistic to expect a manufacturer to individually influence CO2 emissions each 
calendar year taking account of the unpredictable complexities of the European scene such as 
the uncertainties of the calendar and logistics, the differences in monitoring and unexpected 
changes in demand from customers, technical delays in the planned launches of new vehicle 
models and the overall economic situation in the various Member States. Eco-innovations 
improve CO2 performance more than the additional measures mentioned in Article 1 which 
do not appear in the test cycle.

Grozījums Nr. 119
Marie-Noëlle Lienemann

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kalendārajā gadā, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī, un nākamajos kalendārajos 
gados visi pasažieru automobiļu ražotāji 
nodrošina, ka vidējās īpatnējās CO2
emisijas nepārsniedz īpatnējo emisiju 
mērķi, kas noteikts atbilstīgi I pielikumam.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma izņēmumu piešķiršanai ražotājiem attiecībā uz automobiļiem, kuri rada 
paaugstināta daudzuma emisijas. Tas deformētu tirgu un radītu stimulu autoražotājiem 
izveidot tieši tādu uzņēmuma veidu, kam ir tiesības uz šādām atkāpēm. Tāpēc ievērojams 
daudzums jauno reģistrēto automobiļu varētu netikt iekļauti šā tiesību akta darbības jomā.
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Grozījums Nr. 120
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendārajā gadā, kas sākas 2020. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā 
kalendārajā gadā pasažieru automobiļu 
vidējais īpatnējais CO2 emisiju apjoms tiks 
noteikts, pamatojoties uz pārskatu 
saskaņā ar 10. pantu, bet nekādā 
gadījumā nepārsniedzot 80 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ierosina vidēja termiņa (2020) mērķi, kas ir tālejošāks par to, ko Parlaments 
pieņēma 2007. gada oktobrī. Ar to atzīst, ka patlaban nozarei ir daudz progresīvāka nostāja 
un ka patērētāji izdara spiedienu, lai ieviestu izmaiņas straujā naftas cenu kāpuma dēļ. 

Grozījums Nr. 121
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam atbilstīgi 7. pantam 
turpmāko triju gadu laikā ir jāizlīdzina 
CO2 emisiju apmērs, kas pielāgots 
ekoinovāciju nodrošinātajam emisiju 
samazinājumam.

Or. en

Pamatojums

Individuālam ražotājam nav iespējams precīzi noteikt vidējo CO2 emisiju apmēru kalendārā 
gadā, ņemot vērā neparedzamus sarežģījumus, kas radīsies 27 dalībvalstu ES, piemēram, 
neskaidrības, kas saistītas ar termiņiem un transportēšanu, atšķirīgu uzraudzību un 
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negaidītām patērētāju pieprasījuma izmaiņām, tehniskiem kavējumiem jaunu 
transportlīdzekļu modeļu ieviešanā un dažādu dalībvalstu vispārējo ekonomisko situāciju. 
Ekoinovācijas veicina turpmāku CO2 emisiju samazinājumu, kas pārsniedz 1. pantā minēto 
papildu pasākumu rezultātus, un tās nav minētas pārbaudes ciklā.

Grozījums Nr. 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada attiecībā uz ražotājiem, 
kuri ražo transportlīdzekļus ar nulles 
emisijas līmeni, aprēķinot katra pirmoreiz 
reģistrētā transportlīdzekļa vidējo īpatnējo 
CO2 emisiju, to skaita trīs reizes lielā 
apmērā.

Or. de

Pamatojums

Īpaši ir jāatbalsta inovatīvi transportlīdzekļi, kas rada niecīgu CO2 emisiju daudzumu, lai 
šādi transportlīdzekļi tirgū nokļūtu pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada attiecībā uz ražotājiem, 
kuri ražo transportlīdzekļus ar zemu 
emisijas līmeni, aprēķinot katra pirmoreiz 
reģistrētā transportlīdzekļa vidējo īpatnējo 
CO2 emisiju, to skaita pusotras reizes lielā 
apmērā.

Or. de
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Pamatojums

Īpaši ir jāatbalsta inovatīvi transportlīdzekļi, kas rada niecīgu CO2 emisiju daudzumu, lai 
šādi transportlīdzekļi tirgū nokļūtu pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 124
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendārajā gadā, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā gadā visi 
pasažieru automobiļu ražotāji nodrošina, 
ka vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
nepārsniedz īpatnējo emisiju mērķi, kas 
noteikts atbilstīgi I pielikuma 1. pantam, 
un 2020. gada 1. janvārī šis emisijas limits 
ir 80 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešami saistoši ilgtermiņa mērķi, lai sniegtu ražotājiem viņiem nepieciešamo 
ilgtermiņa perspektīvu.

Grozījums Nr. 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada attiecībā uz ražotājiem, 
kuri ražo transportlīdzekļus ar īpatnējām 
CO2 emisijām, kas ir par 20 %, 30 %, 
40 % un 50 % zemākas nekā I pielikumā 
noteiktais mērķlielums, aprēķinot katra 
pirmoreiz reģistrētā transportlīdzekļa 
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vidējo īpatnējo CO2 emisiju, to skaita 
divas, trīs, četras un piecas reizes lielā 
apmērā atbilstīgi procentuālai daļai , par 
cik emisijas ir zem noteiktā mērķa.

Or. de

Pamatojums

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden.
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein.
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Grozījums Nr. 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada attiecībā uz ražotājiem, 
kuri ražo transportlīdzekļus ar īpatnējām 
CO2 emisijām, kuras ir zemākas par 50 % 
no mērķlieluma, kas noteikts saskaņā ar 
šīs regulas I pielikumu, aprēķinot katra 
jauna pirmoreiz reģistrētā 
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transportlīdzekļa vidējo īpatnējo 
CO2 emisiju, to skaita piecas reizes lielā 
apmērā, saskaņojot ar to emisiju 
procentuālo daļu, par cik tā ir zem 
noteiktā mērķa.

Or. de

Pamatojums

Mērķis —  dot stimulu ražotājiem laist tirgū transportlīdzekļus, kuru emisiju samazinājumi ir 
lielāki nekā noteiktajos mērķos, vienlaikus nekropļojot konkurenci.   Priekšlikums neelastīgam 
robežlielumam, lai saņemtu superkredītus, ir neatbilstīgs pamatapsvērumiem saistībā ar 
regulas priekšlikumu.  Tā kā CO2 emisijas vienmēr tiek vērtētas, ievērojot masu, tāpat 
vienmēr jānovērtē CO2 emisiju „kvalitāte”, pamatojoties  uz šo parametru.

Grozījums Nr. 127
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kalendārajā gadā, kas sākas 2021. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā gadā līdz 
2025. gadam ieskaitot, kā arī visos 
nākamajos gados, visi pasažieru 
automobiļu ražotāji nodrošina, ka vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas nepārsniedz 
īpatnējo emisiju mērķi, kas noteikts 
atbilstīgi I pielikuma 1. pantam, un 
2025. gada 1. janvārī šis emisijas limits ir 
60 g CO2/km.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais Komisijas priekšlikums ir 120 g, neveicot papildu pasākumus 2012. gadā, un tā 
sasniegšanai vajadzīgā tehnoloģija ir pieejama. Turklāt ir vajadzīgi saistoši ilgtermiņa mērķi, 
lai sniegtu automobiļu ražotājiem viņiem nepieciešamo ilgtermiņa perspektīvu.
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Grozījums Nr. 128
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2016. gada 1. janvāra valsts 
varas iestādes, pamatojoties uz 
transportlīdzekļu radīto emisiju apjomu 
vai degvielas patēriņu, atsaka izdot EK 
tipa apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu jauna tipa 
transportlīdzekļiem, kas I pielikuma 1. un 
2. punktā noteiktās vidējās īpatnējās CO2 
emisijas pārsniedz par 50 %.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams noteikt maksimāli pieļaujamo CO2 emisiju līmeni.

Grozījums Nr. 129
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ar etanola degvielas maisījumu 

darbināmi transportlīdzekļi
Lai noteiktu, vai individuāli pasažieru 
automobiļu ražotāji ievēro 4. pantā 
minētos īpatnējo emisiju mērķus, CO2 
emisiju daudzums, kas norādīts katra 
Eiropas Savienībā reģistrētā ar etanola 
degvielas maisījumu darbināmā 
transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā, ir 
jāsamazina, piemērojot 5 % koeficientu ar 
maksimālo limitu 8 g CO2/km, ja tas ir 
uzlabotas tehnoloģijas transportlīdzeklis 
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un pastāv iespēja samazināt emisijas, 
lietojot divus dažādus degvielas veidus. Šis 
samazinājums neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kuru atsauces masa 
pārsniedz 2000 kg.
Minēto koeficientu palielina līdz 20 % ar 
maksimālo limitu 30 g CO2/km, ja vismaz 
10 % no degvielas uzpildes stacijām tajā 
dalībvalstī, kurā attiecīgais 
transportlīdzeklis ir reģistrēts, piedāvā 
E85, kas atbilst ES ilgtspējības kritērijiem.
Šis samazinājums neattiecas arī uz 
transportlīdzekļiem, kuru atsauces masa 
pārsniedz 2000 kg.

Or. en

Pamatojums

Degvielas piegādātāji necenšas nodrošināt biodegvielas uzpildei nepieciešamo infrastruktūru, 
kamēr nav pietiekami liels pieprasījums pēc šādas degvielas. Degvielas maisījumu 
tehnoloģijas, kas ļauj vadīt automašīnu, automātiski patērējot benzīna un vairāku 
biodegvielas veidu maisījumus, ir veids, kā palielināt biodegvielas noietu. Biodegvielas 
ilgtspējības kritēriju apvienošana ar efektīvāku transportlīdzekļu tehnoloģiju ir viens no 
veidiem, kā samazināt CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Īpatnējās emisijas mērķis „alternatīvās 
degvielas dzinēja transportlīdzekļiem”

Lai noteiktu, vai individuāli pasažieru 
automobiļu ražotāji ievēro 4. pantā 
minētos īpatnējo emisiju mērķus, CO2 
emisiju daudzums, kas norādīts katra 
Eiropas Savienībā reģistrētā alternatīvās 
degvielas dzinēja transportlīdzekļa 
(definīcija minēta Regulā (EK) 
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Nr. 715/2007) atbilstības sertifikātā, ir 
jāsamazina, piemērojot 5 % koeficientu, 
ja tas ir uzlabotas tehnoloģijas 
transportlīdzeklis un pastāv iespēja 
samazināt emisijas, lietojot divus dažādus 
degvielas veidus. Minēto koeficientu 
palielina līdz 20 %, ja vismaz 10 % no 
degvielas uzpildes stacijām tajā 
dalībvalstī, kurā attiecīgais 
transportlīdzeklis ir reģistrēts, piedāvā 
biodegvielu, kas atbilst ES ilgtspējības 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Grozījums Nr. 131
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ārkārtīgi zemas oglekļa emisijas 

transportlīdzekļi
Lai noteiktu, vai atsevišķi pasažieru 
automobiļu ražotāji ievēro 4. pantā 
minētos īpatnējās emisijas mērķus, visi ES 
reģistrētie ārkārtīgi zemas oglekļa 
emisijas transportlīdzekļi tiks iekļauti 
ražotāja vidējo īpatnējo CO2 emisiju 
aprēķinos, reizinot ar koeficientu, kurš 
saskaņā ar Ia pielikumu pakāpeniski tiks 



AM\728751LV.doc 91/191 PE407.904v01-00

LV

likvidēts laikā no 2012. gada 1. janvāra 
līdz gadam, kas sākas 2016. gada 
1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

Ražotāji iegulda ievērojamus līdzekļus, lai izstrādātu pilnīgi jaunas ārkārtīgi zemas oglekļa 
emisijas transportlīdzekļu tehnoloģijas, kuras nodrošina, ka CO2 emisijas ir ievērojami 
zemākas, nekā to nodrošina tehnoloģijas, kas pašlaik ir pieejamas Eiropas tirgū. Agrīnās 
ražošanas stadijās šīs tehnoloģijas būs ļoti dārgas, un būs pieejams relatīvi neliels skaits šo 
transportlīdzekļu. Lai veicinātu turpmākus ieguldījumus to straujā tirdzniecībā, regulas 
priekšlikumā jāiekļauj pagaidu sistēma, kas ļauj piešķirt tiesību aktos paredzētus 
superkredītus ārkārtīgi zemas oglekļa emisijas transportlīdzekļu ražošanai.

Grozījums Nr. 132
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Īpatnējo emisiju mērķi

Lai noteiktu, vai individuāli automobiļu 
ražotāji ievēro 4. pantā minētos īpatnējo 
emisiju mērķus, CO2 emisiju daudzums,
kas norādīts katra Eiropas Savienībā 
reģistrētā ar etanola degvielas maisījumu 
darbināmā transportlīdzekļa atbilstības 
sertifikātā, ir jāsamazina, piemērojot 5 % 
koeficientu.

Or. en

Pamatojums

Ar alternatīvo degvielu var panākt ievērojamu CO2 samazinājumu, ievērojot principu „no 
ieguves vietas līdz transportēšanai”. Tāpēc transportlīdzekļu parks jāpielāgo, lai varētu 
izmantot šo degvielu.
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Grozījums Nr. 133
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Īpatnējo emisiju limits

Sākot no 2012. gada 1. janvāra, valsts 
varas iestādes, pamatojoties uz 
transportlīdzekļu radīto emisiju apjomu 
vai degvielas patēriņu, atsaka izdot EK 
tipa apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu jauna tipa 
transportlīdzekļiem, kas I pielikumā 
noteiktās vidējās īpatnējās emisijas 
pārsniedz par 60 g CO2/km.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Īpatnējās emisijas mērķis alternatīvās 
degvielas dzinēja transportlīdzekļiem

Lai noteiktu, vai individuāli automobiļu 
ražotāji ievēro 4. pantā minētos īpatnējo 
emisiju mērķus, CO2 emisiju daudzums, 
kas norādīts katra Eiropas Savienībā 
reģistrētā alternatīvās degvielas dzinēja 
transportlīdzekļa, kā definēts Regulā (EK) 
Nr. 715/2007, atbilstības sertifikātā, ir 
jāsamazina, piemērojot 5 % koeficientu, 
ja tas ir uzlabotas tehnoloģijas 
transportlīdzeklis un pastāv iespēja 
samazināt emisijas, lietojot ar divu dažādu 
degvielas veidu darbojošos sistēmu.  
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Samazinājumu palielina līdz 20 %, ja 
vismaz 10 % no degvielas uzpildes 
stacijām tajā ES dalībvalstī, kurā 
attiecīgais transportlīdzeklis ir reģistrēts, 
piedāvā biodegvielu, kas atbilst ES 
ilgtspējības kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Naftas rūpniecība tikai tad izveidos pilnīgu degvielas uzpildes  tīklu, kas piedāvā jauna veida 
degvielu, ja pēc tās būs pietiekami liels pieprasījums. Lai risinātu šo problēmu, automobiļu 
ražotāji aprīkojumā izmanto tādas tehnoloģijas, kas ļauj dzinējiem darboties ar jebkādu 
benzīna un biodegvielas maisījumu, jo sensors automātiski atpazīst degvielu maisījuma 
sastāvu. Tādējādi attiecīgie transportlīdzekļi var izmantot biodegvielu visu lietderīgo 
ekspluatācijas laiku (aptuveni 12 gadus), un ar ko varētu ievērojami veicināt CO2 emisiju 
samazinājumu.

Grozījums Nr. 135
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Īpatnējās emisijas mērķis alternatīvās 
degvielas dzinēja transportlīdzekļiem

Lai noteiktu, vai individuāli pasažieru 
automobiļu ražotāji ievēro 4. pantā 
minētos īpatnējo emisiju mērķus, CO2
emisiju daudzums, kas norādīts katra 
Eiropas Savienībā reģistrētā alternatīvās 
degvielas dzinēja transportlīdzekļa 
(definīcija minēta Regulā (EK) 
Nr. 715/2007) atbilstības sertifikātā, ir 
jāsamazina, piemērojot 5% koeficientu, ja 
tas ir uzlabotas tehnoloģijas 
transportlīdzeklis un pastāv iespēja 
samazināt emisijas, lietojot biodegvielu, 
kā definēts Regulā (EK) Nr. 715/2007, un 
kas atbilst ES ilgtspējības kritērijiem. Šis 
koeficients lineāri palielināsies attiecībā 
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uz ES ilgspējības kritērijiem atbilstošas 
biodegvielas faktisko patēriņu katrā 
dalībvalstī. Kad alternatīvo degvielu 
izmantojošais automobiļu parks attiecīgā 
valstī darbosies ar biodegvielu līdz 80 % 
vai vairāk, koeficients palielināsies līdz 
maksimālajam 20 % līmenim.

Or. en

Pamatojums

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Grozījums Nr. 136
Dorette Corbey

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 izstrādi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams veicināt nulles emisiju transportlīdzekļu ražošanu, nosakot mērķlielumus. 
Ražotājiem jādod iespēja apvienoties grupā, lai sasniegtu šos mērķus.
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Grozījums Nr. 137
Rebecca Harms

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 monitoringu un 
ziņojumu iesniegšanu saistītā informācija 
tiek reģistrēta, nodota un ir pieejama 
centrālajā reģistrā ikvienam ražotājam, kā 
arī ikvienai ražotāju grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

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. Saskaņā ar II pielikuma A daļu par gadu, 
kas sākas 2012. gada 1. janvārī, un katru 
nākamo gadu, dalībvalsts fiksē informāciju 
par katru jaunu pasažieru automobili, kas 
reģistrēts tās teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Monitoringam un ziņojumu iesniegšanai ir jāsākas vienlaikus ar jauno noteikumu ieviešanu, 
lai novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu.
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Grozījums Nr. 139
Bogusław Sonik

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. 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 tiek sniegta ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Monitoringam un ziņojumu iesniegšanai ir jānotiek vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai 
novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc 2012. gadam jābūt sākuma 
gadam. Ražotājiem jāzina izpildes dati par mēnesi, lai vajadzības gadījumā varētu reaģēt uz 
tirgus tendencēm.

Grozījums Nr. 140
Martin Callanan

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. 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 tiek sniegta ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Monitoringam un ziņojumu iesniegšanai ir jānotiek vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai 
novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc 2012. gadam jābūt sākuma 
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gadam. Ražotājiem jāzina izpildes dati par mēnesi, lai vajadzības gadījumā varētu reaģēt uz 
tirgus tendencēm.

Grozījums Nr. 141
Péter Olajos

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. 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 tiek sniegta ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Monitoringam un ziņojumu iesniegšanai ir jānotiek vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai 
novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc 2012. gadam jābūt sākuma 
gadam. Ražotājiem jāzina izpildes dati par mēnesi, lai vajadzības gadījumā varētu reaģēt uz 
tirgus tendencēm.

Grozījums Nr. 142
Thomas Ulmer

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.

Or. en
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Pamatojums

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Grozījums Nr. 143
Martin Callanan

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 2011. gada 28. februārim un katru 
nākamo gadu 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.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 144
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2011. gada 28. februārim un katru 
nākamo gadu dalībvalsts nosaka un nosūta 

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

nosūta Komisijai II pielikuma B daļā 
minēto un sertificēta revidenta pārbaudīto 
informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu.
Datus nosūta II pielikuma C daļā noteiktajā 
formātā.

Or. en

Pamatojums

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Grozījums Nr. 145
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2016. gada 1. janvāra un katru 
nākamo gadu, dalībvalstis apkopo un 
nosūta Komisijai II pielikuma B daļā 
minēto informāciju, kas iepriekšējā 
kalendārā gadā iegūta par nulles emisiju 
transportlīdzekļiem, izmantojot 4.a pantā 
minēto metodoloģiju, lai aprēķinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu, 
kas attiecas uz nulles emisijas 
transportlīdzekļu degvielas ražošanai 
nepieciešamo enerģiju. Datus nosūta II 
pielikuma C daļā noteiktajā formātā.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams veicināt nulles emisiju transportlīdzekļu ražošanu. Degvielas ražošana nulles 
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emisiju transportlīdzekļiem izraisa SEG emisijas, piemēram, elektroenerģijas ražošana 
elektriskajiem transportlīdzekļiem. Tās jāņem vērā no 2016. gada un turpmāk. Neaprēķinot 
summāro CO2 emisiju pirms minētā gada, būs iespējams sniegt papildu stimulu nulles emisiju 
transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 146
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

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

Or. en

Pamatojums

Monitoringam un ziņojumu iesniegšanai ir jānotiek vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai 
novērstu tirgus traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc 2012. gadam jābūt sākuma 
gadam. Ir būtiski, lai ražotāji laikus zinātu oficiālo CO2 rādītāju, un līdz ar to Komisijas 
provizoriskie aprēķini un pārskats ir jāsaņem ik pēc pusgada.

Grozījums Nr. 147
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim 
izstrādā metodoloģiju, lai aprēķinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas attiecas 
uz izmantoto enerģiju, lai saražotu 
degvielu nulles emisijas 
transportlīdzekļiem, pamatojoties uz 
vidējo enerģijas daudzumu, kas 
nepieciešams, lai saražotu degvielu nulles 
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emisijas transportlīdzekļiem katrā 
dalībvalstī, izņemot gadījumu, kad 
ražotājs var pierādīt, ka izmantotās 
enerģijas daudzums degvielas ražošanai 
viņa nulles emisijas transportlīdzekļiem ir 
zemāks par vidējo rādītāju.

Or. en

Pamatojums

Nulles emisiju transportlīdzekļi izraisa netiešas SEG emisijas, piemēram, elektroenerģijas 
ražošanā elektriskajiem transportlīdzekļiem. Vajadzīga metodoloģija šo netiešo emisiju 
aprēķināšanai.

Grozījums Nr. 148
Bogusław Sonik

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 6 mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētā provizoriskā kalendārā gada 
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 
gada aprēķinus, kas minēti 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar ES paplašināšanos līdz 27 dalībvalstīm un nepieciešamību pārbaudīt CO2 datu 
pareizību, ražotāju dzīvotspējai nav lietderīgi divu mēnešu laikā ziņot Komisijai par kļūdām 
dalībvalsts datos.
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Grozījums Nr. 149
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
6. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Pēc automobiļu ražotāja pieprasījuma 
Komisija, nosakot ražotāja vidējās 
CO2 emisijas, ņem vērā ekoinovācijas.

Pieprasījumā norāda:

a) kalendāro gadu;

b) konkrētās ekoinovācijas;

c) transportlīdzekļu, kuru aprīkojumā ir 
ekoinovācijas, definīciju, kā arī

d) neatkarīga kvalificēta institūta 
izsniegtu sertifikātu.

Komisija saskaņā ar 12. pantā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru pieņem 
nepieciešamos īstenošanas pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga šī definīcija attiecībā uz ekoinovāciju izmantošanu un nozīmību, jo ekoinovācijas 
var sniegt būtisku ieguldījumu kopējo emisiju samazināšanā.

Grozījums Nr. 150
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
6. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Pēc automobiļu ražotāja pieprasījuma 
Komisija, nosakot ražotāja vidējās 
CO2 emisijas, ņem vērā ekoinovācijas.
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Pieprasījumā norāda:
a) kalendāro gadu;
b) konkrētās ekoinovācijas;
c) transportlīdzekļu, kuru aprīkojumā ir 
ekoinovācijas, definīciju un
d) neatkarīga kvalificēta institūta 
izsniegtu sertifikātu.
b. Komisija saskaņā ar 12. pantā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru pieņem 
nepieciešamos īstenošanas pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj to CO2 emisiju samazināšanas inovāciju definīcija, ar kurām var panākt lielāku 
emisiju samazinājumu un kuras ir efektīvākas  par 1. pantā minētajiem papildu pasākumiem, 
un kuras nav ietvertas pārbaudes ciklā. Šīs ekoinovācijas varētu sniegt lielu labumu videi, 
autovadītājiem un visai Eiropas sabiedrībai.

Grozījums Nr. 151
Chris Davies

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
attiecīgajā gadā.

1. Sākot ar 2015. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
attiecīgajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums apliecina Parlamenta 2007. gada oktobrī pieņemto grafiku.  To ir paredzēts 
saistīt ar vides aspektā vēl tālejošāku mērķi samazināt vidējās emisijas līdz 125 g CO2/km. 
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Grozījums Nr. 152
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
attiecīgajā gadā.

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas, kas 
pielāgotas ekoinovāciju nodrošinātajam 
emisiju samazinājumam un izlīdzinātas 
triju nākamo gadu laikā, pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi attiecīgajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Individuālam ražotājam nav iespējams precīzi noteikt vidējo CO2 emisiju apmēru kalendārā 
gadā, ņemot vērā neparedzamus sarežģījumus, kas radīsies 27 dalībvalstu ES, piemēram, 
neskaidrības, kas saistītas ar termiņiem un transportēšanu, atšķirīgu uzraudzību un 
negaidītām patērētāju pieprasījuma izmaiņām, tehniskiem kavējumiem jaunu 
transportlīdzekļu modeļu ieviešanā un dažādu dalībvalstu vispārējo ekonomisko situāciju. 
Ekoinovācijas veicina turpmāku CO2 emisiju samazinājumu, kas pārsniedz 1. pantā minēto 
papildu pasākumu rezultātus, un tās nav minētas pārbaudes ciklā.

Grozījums Nr. 153
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas, kas 
pielāgotas ekoinovāciju nodrošinātajam 
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attiecīgajā gadā. emisiju samazinājumam un izlīdzinātas 
triju nākamo gadu laikā, pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi attiecīgajā gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
attiecīgajā gadā.

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas, kas 
pielāgotas ekoinovāciju nodrošinātajam 
emisiju samazinājumam un izlīdzinātas 
divu nākamo gadu laikā, pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi attiecīgajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Individuālam ražotājam nav iespējams precīzi noteikt vidējo CO2 emisiju apmēru kalendārā 
gadā, ņemot vērā neparedzamus sarežģījumus, kas radīsies 27 dalībvalstu ES, piemēram, 
neskaidrības, kas saistītas ar termiņiem un transportēšanu, atšķirīgu uzraudzību un 
negaidītām patērētāju pieprasījuma izmaiņām, tehniskiem kavējumiem jaunu 
transportlīdzekļu modeļu ieviešanā un dažādu dalībvalstu vispārējo ekonomisko situāciju. 
Ekoinovācijas veicina turpmāku CO2 emisiju samazinājumu, kas pārsniedz 1. pantā minēto 
papildu pasākumu rezultātus, un tās nav minētas pārbaudes ciklā.
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Grozījums Nr. 155
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
attiecīgajā gadā.

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas, kas 
pielāgotas ekoinovāciju nodrošinātajam 
emisiju samazinājumam un izlīdzinātas 
triju nākamo gadu laikā, pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi attiecīgajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Individuālam ražotājam nav iespējams precīzi noteikt vidējo CO2 emisiju apmēru kalendārā 
gadā, ņemot vērā neparedzamus sarežģījumus, kas radīsies 27 dalībvalstu ES, piemēram, 
neskaidrības, kas saistītas ar termiņiem un transportēšanu, atšķirīgu uzraudzību un 
negaidītām patērētāju pieprasījuma izmaiņām, tehniskiem kavējumiem jaunu 
transportlīdzekļu modeļu ieviešanā un dažādu dalībvalstu vispārējo ekonomisko situāciju. 
Ekoinovācijas veicina turpmāku CO2 emisiju samazinājumu, kas pārsniedz 1. pantā minēto 
papildu pasākumu rezultātus, un tās nav minētas pārbaudes ciklā.

Grozījums Nr. 156
Peter Liese

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
attiecīgajā gadā.

1. Sākot ar 2013. gadu, katru kalendāro 
gadu Komisija nosaka maksu par 
pārsniegtajām emisijām ražotājam vai 
grupas gadījumā — grupas vadītājam, ja 
ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
pārsniedz tā īpatnējo emisiju mērķi 
attiecīgajā gadā.

Or. de
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Pamatojums

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012.  It should be pointed out, however, that the target of 
120 g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994.  As a compromise, the 
amendment suggests that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather 
than 2012, as proposed by the Commission.  In this way, the problems for automobile 
manufacturers will be alleviated, but the political message (entry into force in 2012) will 
remain a strong one. Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded 
with rising sales figures.

Grozījums Nr. 157
Kurt Joachim Lauk

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot ar 2012. gadu, katru kalendāro gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām ražotājam vai grupas gadījumā —
grupas vadītājam, ja ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi attiecīgajā gadā.

Sākot ar 2015. gadu, katru kalendāro gadu 
Komisija nosaka maksu par pārsniegtajām 
emisijām ražotājam vai grupas gadījumā —
grupas vadītājam, ja ražotāja vidējās 
īpatnējās CO2 emisijas pārsniedz tā 
īpatnējo emisiju mērķi attiecīgajā gadā.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā autonozares attīstības un ražošanas 5–7 gadu ciklu, obligātu mērķi var noteikt 
tikai laikam pēc 2015. gada. Agrāka datuma noteikšana neatbilstu ekonomikas reālajam 
stāvoklim.

Grozījums Nr. 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 
minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 

2. Maksu par pārsniegtajām emisijām, kas 
minēta 1. punktā, aprēķina pēc šādas 
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formulas: formulas:
Pārsniegtās emisijas x jaunu pasažieru 
automobiļu skaits x maksa par 
pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 
3. punktā,

kur

Pārsniegtās emisijas x jaunu tādu jaunu 
pasažieru automobiļu skaits, kuru emisiju 
apjoms pārsniedz 130 g CO2/km + 50 % 
no tādu pasažieru automobiļu skaita, 
kuru emisiju apjoms ir 130 g CO2/km vai 
mazāks x maksa par pārsniegtajām 
emisijām, kas noteikta 3. punktā,

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

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

„pārsniegtās emisijas” ir pozitīvs skaitlis —
grami uz kilometru —, 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, kas 
izgatavoti ražotāja uzņēmumā un reģistrēti 
attiecīgajā gadā.

Or. fr

Pamatojums

Līknes 60 % gradients ir ass, un tiks radīta sociāla nevienlīdzība attiecībā uz normatīvā sloga 
sadali, jo atsevišķiem ražotājiem ir noteikti individuāli mērķi, kas ir < 130  g CO2/km. 
Sankciju nodalīšana atbilstu principam „maksā piesārņotājs” un novērstu nevienlīdzību, 
samazinot tiem transportlīdzekļiem uzliktās sankcijas, kuri jau atbilst vispārējam mērķim 
130 g CO2/km.

Grozījums Nr. 159
Marie-Noëlle Lienemann

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. 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 
automobiļu skaits x maksa par 

Pārsniegtās emisijas x jaunu 
transportlīdzekļu, kuru vidējais rādītājs 
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pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 
3. punktā,

kur

neatbilst ražotāja īpatnējās emisijas 
mērķim, skaits x maksa par pārsniegtajām 
emisijām, kas noteikta 3. punktā,

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

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

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

„jaunu, ražotāja vidējo īpatnējo emisiju 
mērķim neatbilstīgu transportlīdzekļu 
skaits” ir jaunu transportlīdzekļu skaits, 
kas izgatavoti ražotāja uzņēmumā un 
reģistrēti attiecīgajā gadā un kuru radītās 
emisijas pārsniedz emisiju limitu, kas 
noteikts tādā apjomā, lai visu ražotāja 
reģistrēto transportlīdzekļu radīto emisiju 
vidējais apjoms, ieskaitot emisiju apjomu, 
kas nepārsniedz noteikto limitu, atbilstu 
ražotāja īpatnējo emisiju mērķim.

Or. fr

Pamatojums

Sodi par pārsniegtajām emisijām nav atbilstīgi pamatprincipam „maksā piesārņotājs”: nav 
pieņemami, ka tie jāpiemēro visiem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no to emisiju līmeņa. Šā 
principa piemērošanai jāatzīst, ka atbilstīgiem jābūt visiem daudzumiem, kuru vidējais 
rādītājs atbilst attiecīgā ražotāja īpatnējās emisijas mērķim.  Tas stimulēs ražotāju laist tirgū 
pēc iespējas drīz maksimālu skaitu transportlīdzekļu, kuri atbilst pašu īpatnējās emisijas 
mērķim.

Grozījums Nr. 160
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. 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 
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formulas:
Pārsniegtās emisijas x jaunu pasažieru 
automobiļu skaits x maksa par 
pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 
3. punktā,
kur

Pārsniegtās emisijas x tādu jaunu pasažieru 
automobiļu skaits, kuru emisiju apjoms 
pārsniedz 130 g CO2/km, x maksa par 
pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 
3. punktā,

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

„pārsniegtās emisijas” ir pozitīvs skaitlis —
grami uz kilometru —, 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, kas 
izgatavoti ražotāja uzņēmumā un reģistrēti 
attiecīgajā gadā.

Or. fr

Pamatojums

Līknes 60 % gradients ir ass, un tiks radīta sociāla nevienlīdzība attiecībā uz normatīvā sloga 
sadali, jo atsevišķiem ražotājiem ir noteikti individuāli mērķi, kas ir < 130 g CO2/km. 
Sankciju nodalīšana atbilstu principam „maksā piesārņotājs” un novērstu nevienlīdzību, 
samazinot tiem transportlīdzekļiem uzliktās sankcijas, kuri jau atbilst vispārējam mērķim 
130 g CO2/km.

Grozījums Nr. 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. 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 
automobiļu skaits x maksa par 
pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 
3. punktā,

Pārsniegtās emisijas x jaunu pasažieru 
automobiļu, kuru vidējais rādītājs 
neatbilst ražotāja īpatnējās emisijas 
mērķim, skaits x maksa par pārsniegtajām 
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kur
emisijām, kas noteikta 3. punktā,

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 pozitīvs skaitlis —
grami uz kilometru —, 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, kas izgatavoti ražotāja uzņēmumā
un reģistrēti attiecīgajā gadā un kuru 
radītās emisijas pārsniedz emisiju limitu, 
kas noteikts tādā apjomā, lai visu ražotāja 
reģistrēto transportlīdzekļu radīto emisiju 
vidējais apjoms, ieskaitot emisiju apjomu, 
kas nepārsniedz noteikto limitu, atbilstu 
ražotāja īpatnējo emisiju mērķi.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātā maksa neatbilst principam „maksā piesārņotājs", un ir nepieņemami to attiecināt 
uz visiem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no radīto emisiju apjoma. Šā principa piemērošanā 
jāatzīst, ka atbilstīgiem jābūt visiem daudzumiem, kuru vidējais rādītājs atbilst attiecīgā 
ražotāja īpatnējās emisijas mērķim. Tas stimulēs ražotāju neatlaidīgi palielināt to zemu 
emisiju transportlīdzekļu skaitu, ko laiž tirgū.

Grozījums Nr. 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. 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 
automobiļu skaits x maksa par 

Pārsniegtās emisijas x jaunu pasažieru 
automobiļu, kuru vidējais rādītājs 
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pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 
3. punktā,

kur

neatbilst ražotāja īpatnējās emisijas 
mērķim, skaits x maksa par pārsniegtajām 
emisijām, kas noteikta 3. punktā,

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 pozitīvs skaitlis —
grami uz kilometru —, 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, kas izgatavoti ražotāja uzņēmumā
un reģistrēti attiecīgajā gadā un kuru 
radītās emisijas pārsniedz emisiju limitu, 
kas noteikts tādā apjomā, lai visu ražotāja 
reģistrēto transportlīdzekļu radīto emisiju 
vidējais apjoms, ieskaitot emisiju apjomu, 
kas nepārsniedz noteikto limitu, atbilstu 
ražotāja īpatnējo emisiju mērķi.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātā maksa neatbilst principam „maksā piesārņotājs", un ir nepieņemami to attiecināt 
uz visiem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no radīto emisiju apjoma. Šā principa piemērošanā 
jāatzīst, ka atbilstīgiem jābūt visiem daudzumiem, kuru vidējais rādītājs atbilst attiecīgā 
ražotāja īpatnējās emisijas mērķim. Tas stimulēs ražotāju neatlaidīgi palielināt to zemu 
emisiju transportlīdzekļu skaitu, ko laiž tirgū.

Grozījums Nr. 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārsniegtās emisijas x jaunu pasažieru 
automobiļu skaits x maksa par 
pārsniegtajām emisijām, kas noteikta 

Pārsniegtās emisijas x jaunu tādu jaunu 
pasažieru automobiļu skaits, kuru emisiju 
apjoms pārsniedz 130 g CO2/km + 50 % 
no tādu pasažieru automobiļu skaita, 
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3. punktā. kuru emisiju apjoms ir 130 g CO2/km vai 
mazāks, x maksa par pārsniegtajām 
emisijām, kas noteikta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Sankciju modulācija praksē atjaunotu principu „maksā piesārņotājs”. Ar ierosināto sistēmu 
panāks  zemu emisiju automobiļu lielāku izplatību, lai nodrošinātu nepārtrauktu automobiļu 
parka atjaunošanu un tādējādi sasniegtu vispārējo mērķi samazināt kopējo CO2 emisiju 
daudzumu.

Grozījums Nr. 164
Chris Davies

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā — EUR 95,

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro, un

(b) attiecībā uz nākamajiem gadiem —
tāda pati summa un papildu 50 % par 
katru gadu visus nākamos gadus.

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un
(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums apliecina Parlamenta 2007. gada oktobrī pieņemto grafiku, un to ir paredzēts 
saistīt ar vides aspektā vēl tālejošāku mērķi samazināt vidējās emisijas līdz 125 g CO2/km. 
Sodi būtu jāievieš no 2015. gada un jāpalielina katru gadu.  Ienākumi, ko gūtu no ražotājiem, 
kas neievēro šos noteikumus, būtu jāsadala zemāko emisiju transportlīdzekļu ražotājiem, 
tāpēc ka daudzi no viņiem strādā ar zemāku peļņas normu, jo piemēro videi labvēlīgāku 
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stratēģiju.

Grozījums Nr. 165
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtām emisijām ir
līdzīga tām, ko saskaņā ar Eiropas 
Emisiju tirdzniecības sistēmu (ETS) 
maksā citās nozarēs.

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,
(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro, un
(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un
(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu 
konkurētspēju un dzīvotspēju. Pašreizējā maksa par pārsniegtajām emisijām ir līdzvērtīga 
EUR 475 par tonnu 2015. gadā, bet citām nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma tā ir: no EUR 20 līdz EUR 40par tonnu; papildu ETS soda nauda: 
EUR 100 par tonnu (par neatbilstību); tīru un energoefektīvu autotransporta līdzekļu 
veicināšanai:    EUR 20 par tonnu.
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Grozījums Nr. 166
Peter Liese

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — EUR 35,

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro,

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — EUR 60, un

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā — EUR 95,

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. de

Pamatojums

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012.  It should be pointed out, however, that the target of 
120 g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994. As a compromise, the 
amendment proposes that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather 
than 2012, as proposed by the Commission. In this way, the problems for automobile 
manufacturers will be alleviated, butt the political message (entry into force in 2012) will 
remain a strong one. Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded 
with rising sales figures.

Grozījums Nr. 167
Matthias Groote

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām laika 
periodam no 2012. gada ir EUR 95.
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(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.

Or. de

Pamatojums

Jānosaka tikai pakāpeniskas ieviešanas perioda sākums. Nosakot jaunām automašīnām 
piemērojamo pakāpeniskas ieviešanas periodu, ražotāji varēs vieglāk pielāgoties vidējo 
īpatnējo CO2 emisiju mērķiem. Ja ražotāji šo emisiju samazināšanas mērķi nespēs izpildīt, 
sākot no 2012. gada viņiem par pārsniegtajām emisijām jāmaksā EUR 95 par gramu.

Grozījums Nr. 168
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām 
saskaņā ar 1. pantu ir šāda:

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — EUR 10,

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro,

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — EUR 20,

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — EUR 30,

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — EUR 40.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā maksa no EUR 100 līdz EUR 475 par CO2/t ievērojami pārsniedz 
emisiju tirdzniecības sistēmā noteikto maksu par CO2 emisijām. Šāda negodīga attieksme pret 
automobiļu ražotājiem (un attiecīgi arī pret viņu klientiem) ir nepamatota un ekonomiski 
neefektīva. Ierosinātie sodi ievērojami mazinātu inovācijas iespējas automobiļu rūpniecībā.

Grozījums Nr. 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām 
saskaņā ar 1. pantu ir šāda:

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — EUR 10,

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro,

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — EUR 20,

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — EUR 30,

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — EUR 40.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātā maksa no EUR 100 līdz EUR 475 par CO2/t ievērojami pārsniedz 
emisiju tirdzniecības sistēmā noteikto maksu par CO2 emisijām. Šāda negodīga attieksme pret 
automobiļu ražotājiem (un attiecīgi arī pret viņu klientiem) ir nepamatota un ekonomiski 
neefektīva. Ierosinātie sodi ievērojami mazinātu inovācijas iespējas automobiļu rūpniecībā.
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Grozījums Nr. 170
Jens Holm

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par 2012. kalendārajā gadā un 
nākamajos gados pārsniegtajām emisijām 
ir EUR 150.

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,
(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro, un
(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un
(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību, sodiem jānosaka pietiekami augsts līmenis, un pilnīgs līmenis 
jāpiemēro, sākot no 2012. gada. Kavēšanās ieviest sodus varētu savukārt aizkavēt efektīvas 
darbības režīmu.

Grozījums Nr. 171
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. gadā un uz priekšu, ir EUR 40.

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,
(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro, un
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(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un
(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā maksa 100 līdz 475 eiro apmērā par CO2/t ievērojami pārsniedz ES 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā noteikto maksu par CO2 emisijas kvotu. Šāda vieglo 
automobiļu ražotāju, kā arī viņu klientu diskriminācija ir nepamatota un ekonomiski 
neefektīva. Ierosinātie sodi ievērojami vājinātu automobiļu rūpniecības inovācijas spējas.

Grozījums Nr. 172
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par 2012. kalendārajā gadā un 
nākamajos kalendārajos gados
pārsniegtajām emisijām ir EUR 150.

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,
(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro, un
(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un
(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. en

Pamatojums

Maksai par pārsniegtajām emisijām ir jābūt pietiekami augstai, lai nodrošinātu, ka visi 
ražotāji ievēro viņiem uzliktos emisiju limitus. Komisijas ietekmes novērtējumā ir teikts, ka, 
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„[..] lai panāktu vispārēju preventīvu efektu, attiecībā uz atsevišķiem ražotājiem maksas 
līmeņus būtu nepieciešams noteikt atbilstoši augstākajām mazināšanas robežizmaksām 
(EUR 150/g)”.

Grozījums Nr. 173
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtām emisijām ir
līdzīga tām, ko saskaņā ar Eiropas emisiju 
tirdzniecības sistēmu maksā citās nozarēs, 
nepārsniedzot EUR 20/g.

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,
(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro, un
(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un
(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā maksa par pārsniegtajām emisijām ir nesamērīga, un tā nepavisam nav 
salīdzināma ar citām nozarēm noteiktajām maksām. Tā ļoti kaitētu nozarei, jo apdraudētu 
konkurētspēju un dzīvotspēju. Pašreizējā maksa par pārsniegtajām emisijām ir līdzvērtīga 
EUR 475 par tonnu 2015. gadā, bet citām nozarēm, uz kurām attiecas Eiropas Emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma tā ir: no EUR 20 līdz EUR 40 par tonnu; papildu ETS soda nauda: 
EUR 100 par tonnu (par neatbilstību); tīru un energoefektīvu autotransporta līdzekļu 
veicināšanai:  EUR 20 par tonnu.
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Grozījums Nr. 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
vienāda ar citām nozarēm atbilstīgi ES 
emisiju tirdzniecības sistēmai (ETS) 
noteikto maksu, proti EUR 20.

(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.

Or. it

Pamatojums

Maksa par pārsniegtajām emisijām ir nepamatoti nesamērīga salīdzinot ar maksu, kas 
saskaņā ar emisiju tirdzniecības sistēmu (ETS) paredzēta pēc 2012. gada (EUR 100 par 
tonnu). EUR 95 par gramu kilometrā patiesībā atbilst EUR 475 par tonnu CO2. Maksai 
transportlīdzekļu nozarē ir jābūt vienādai ar maksu nozarēs, uz kurām attiecas ETS — EUR 
20 par g/km CO2 (kas atbilst EUR 100 par tonnu).

Grozījums Nr. 175
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksai par pārsniegtajām emisijām ir 
jābūt līdzīgai sodiem, kas jāmaksā citās 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisiju 
tirdzniecības sistēma.
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(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.

Or. es

Pamatojums

Ierosinātie sodi vai kompensējošie maksājumi ir nesamērīgi un tos nav iespējams salīdzināt 
ar citās nozarēm noteiktajiem. Pašreiz šie sodi ir EUR 475 par tonnu 2015. gadā, bet citās 
nozarēs, uz kurām attiecas Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma tie ir no EUR 20 līdz 
EUR 40 par tonnu, bet papildu sodi (par neatbilstību) — EUR 100 par tonnu un 
energoefektīvu transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana līdzinās EUR 20/t.

Grozījums Nr. 176
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
vienāda ar citām rūpniecības nozarēm 
atbilstīgi ES emisiju tirdzniecības sistēmai 
(ETS) noteikto maksu dalībvalstīs.

(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



AM\728751LV.doc 123/191 PE407.904v01-00

LV

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

Or. pl

Pamatojums

Maksa par pārsniegtajām emisijām ir nepamatoti nesamērīga salīdzinot ar maksu, kas 
atbilstīgi emisiju tirdzniecības sistēmai (ETS) paredzēta pēc 2012. gada (EUR 100 par 
tonnu). EUR 95 par gramu kilometrā patiesībā atbilst EUR 475 par tonnu CO2. Maksa 
transportlīdzekļu nozarē ir jāvienādo ar maksu ETS nozarēs.

Grozījums Nr. 177
Kurt Joachim Lauk

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

3. Maksa par pārsniegtajām emisijām ir 
šāda:

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — 20 euro,

(a) par emisijām, kas pārsniegtas 
2012. kalendārajā gadā — CO2 
tirdzniecības cena biržā, bet ne vairāk kā 
10 euro;

(b)  par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — 35 euro, 

(b) par emisijām, kas pārsniegtas 
2013. kalendārajā gadā — CO2
tirdzniecības cena biržā, bet ne vairāk kā 
20 euro;

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — 60 euro, un

(c) par emisijām, kas pārsniegtas 
2014. kalendārajā gadā — CO2
tirdzniecības cena biržā, bet ne vairāk kā 
30 euro, un

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — 95 euro.

(d) par emisijām, kas pārsniegtas 
2015. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados — CO2 tirdzniecības cena biržā, bet 
ne vairāk kā 40 euro.

Or. de
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Pamatojums

Sodi jānosaka, pamatojoties uz ES emisiju tirdzniecības sistēmā paredzētajām kvotu cenām, 
jo citi nosacījumi diskriminētu automobiļu ražotājus. Turklāt, lai ņemtu vērā ekonomikas 
faktisko situāciju, sodi jānosaka atbilstīgi emisiju kvotu cenai biržā.

Grozījums Nr. 178
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Par emisijām, kas pārsniegtas 
2020. kalendārajā gadā un nākamajos 
gados Komisija ierosina emisiju 
pārsniegšanas maksu, kas ir par vismaz 
10 % augstāka nekā aplēstās 
robežizmaksas 1. pantā un I pielikumā 
minēto vidējo CO2 emisiju sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski informēt nozari par to, ka jauni sodi tiks piemēroti no 2020. gada, lai nodrošinātu 
noteikto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 179
Chris Davies

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
kopsummu pārskaita tiem ražotājiem vai 
grupas gadījumā tam grupas vadītājam, 
kam vidējās īpatnējās CO2 emisijas ir 
zemākas par noteikto mērķi un 
proporcionāli kopējam aplēstajam 
ietaupījumam.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums apliecina Parlamenta 2007. gada oktobrī pieņemto grafiku un to ir paredzēts 
saistīt ar vides aspektā vēl tālejošāku mērķi samazināt vidējās emisijas līdz 125 g CO2/km.  
Šos sodus būtu jāievieš no 2015. gada un tie būtu jāpalielina katru gadu.  Ienākumus, ko 
nestu ražotāji, kas neievēro šos noteikumus, būtu jāsadala zemāko emisiju transportlīdzekļu 
ražotājiem, jo daudzi no viņiem strādā ar zemāku peļņas normu, jo piemēro videi labvēlīgāku 
stratēģiju.

Grozījums Nr. 180
Gyula Hegyi

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības budžeta 
ieņēmumiem un izmanto ilgtspējīgu 
transporta veidu atbalstam, tostarp 
sabiedriskajam transportam un 
velotransporta infrastruktūrai.

Or. en

Pamatojums

Sodiem, kas iemaksāti par vides kritēriju neievērošanu ir jāveicina ilgtspējīgu transporta 
veidu attīstība.

Grozījums Nr. 181
Martin Callanan

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
uzskata par Eiropas Savienības budžeta 

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām
izmanto īpaša autotransporta līdzekļu, 
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ieņēmumiem. tostarp spēka pārvadu degvielu 
efektivitātes pētniecības un attīstības 
fonda izveidei

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu jauninājumus un sniegtu atbalstu ES vides mērķu sasniegšanai, līdzekļus, ko 
iegūst saskaņā ar šo regulu atkārtoti iegulda pētniecībā un attīstībā ar mērķi mazināt 
transporta nozares CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
iemaksā fondā, kura ieņēmumi jāizmanto, 
lai samazinātu autotransporta nozares 
CO2 emisijas un pētītu jaunas 
energoefektīvas tehnoloģijas.

Or. de

Pamatojums

Lai veicinātu tehnoloģiskas inovācijas, maksājumi par pārsniegtajām emisijām jāiemaksā 
speciālā fondā energoefektīvu tehnoloģiju pētniecības un izstrādes, kā arī autotransporta 
nozares radīto CO2 emisiju samazināšanas pasākumu atbalstam.

Grozījums Nr. 183
Kurt Joachim Lauk

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
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Bonuspunktu sistēma
1. Ja 2012. gadā mērķis ir sasniegts par 
vairāk nekā 25 %, 2013. gadā — par 
vairāk nekā 50 % un 2014. gadā — par 
vairāk nekā 75 % attiecībā uz automobiļu 
kopskaitu, ražotājs saņem bonuspunktus.
2. Bonuspunktus aprēķina saskaņā ar 
7. pantā paredzēto sistēmu maksājumu 
aprēķināšanai par pārsniegtajām 
emisijām, un viens bonuspunkts atbilst 
vienam euro.
3. No 2012. gada saņemtos bonuspunktus 
izmanto, lai kompensētu iespējamos 
sodus, kuri var rasties nākotnē un kurus 
uzliek saskaņā ar 7. pantu.
4. Komisija izstrādā metodi, ar ko 
bonuspunktus piešķir un izmanto 
maksājumu kompensēšanai.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā, ka jaunu modeļu un tehnoloģiju izstrādei ir vajadzīgi vismaz pieci līdz septiņi 
gadi, pakāpeniska mērķu noteikšana ir konstruktīvs risinājums. Ražotājiem, kuru izpildītais 
emisiju samazināšanas mērķis attiecībā uz automobiļu kopskaitu ir lielāks par prasīto, ir 
jānodrošina stimuls un jāpiedāvā atvieglojumi par CO2 emisiju samazināšanas pasākumiem, 
piešķirot bonuspunktus, ko var izmantot, lai kompensētu iespējamos maksājumus par 
pārsniegtajām emisijām.

Grozījums Nr. 184
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas publicēšana par ražotājiem Informācijas publicēšana par ražotājiem
Nosaukuma publicēšana un kaunināšana

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

1. Līdz 2010. gada 31. oktobrim un katru 
nākamo gadu Komisija publicē sarakstu, 
kurā par katru ražotāju norāda:
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(a) īpatnējo emisiju mērķi iepriekšējā 
kalendārajā gadā;

(a) vidējās īpatnējās CO2 emisijas
iepriekšējā kalendārajā gadā; un

(b) vidējās īpatnējās CO2 emisijas 
iepriekšējā kalendārajā gadā;

(b) vidējās īpatnējās CO2 emisijas visiem 
jaunajiem pasažieru automobiļiem Kopienā 
iepriekšējā kalendārajā gadā.

(c) iepriekšējā kalendārā gada vidējo 
īpatnējo CO2 emisiju un attiecīgā gada 
īpatnējo emisiju mērķa starpību; un
(d) vidējās īpatnējās CO2 emisijas visiem 
jaunajiem pasažieru automobiļiem Kopienā 
iepriekšējā kalendārajā gadā.
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. No 2016. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendārajam gadam.

Or. en

Pamatojums

Jau no 2010. gada patērētājiem jābūt pieejamam sarakstam ar visu vieglo automobiļu 
ražotāju sasniegtajiem rādītājiem, lai viņi varētu izdarīt izvēli, būdami informēti, un lai 
ražotāji sajustu spiedienu, ka ir jāpalielina centieni.

Grozījums Nr. 185
Bogusław Sonik

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

Or. en

Pamatojums

Publicēšana ir jāuzsāk vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai novērstu tirgus traucējumus un 
ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc publicēšanu nevajadzētu sākt pirms 2013. gada.
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Grozījums Nr. 186
Bogusław Sonik

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.

Or. en

Pamatojums

8. panta 1. punkta duplikācija; skaidrības nolūkā.

Grozījums Nr. 187
Kurt Joachim Lauk

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. No 2016. gada 31. oktobra sarakstā, ko 
publicē saskaņā ar 1. punktu, norāda arī, 
vai ražotājs izpildījis 4. panta prasības 
iepriekšējam kalendārajam gadam.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā, ka autonozarē attīstības un ražošanas cikli ilgst no pieciem līdz septiņiem 
gadiem, saistošus mērķus var noteikt tikai no 2015. gada. Agrāka datuma noteikšana 
neatbilstu ekonomikas reālajam stāvoklim. Attiecīgi jāgroza arī datums, kurā jāsāk publicēt 
dati par prasību izpildi.
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Grozījums Nr. 188
Marie-Noëlle Lienemann

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Īpaša atkāpe neatkarīgiem mazu sēriju 

ražotājiem
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
(b) nav saistīts ar citu ražotāju.
2. Pieteikties 1. punktā minētajai atkāpei 
var ne vairāk kā par pieciem 
kalendārajiem gadiem. Pieteikumu 
iesniedz Komisijai un tajā norāda:
(a) ražotāja nosaukumu un 
kontaktpersonu,
(b) pierādījumus, ka izgatavotajam ir 
tiesības uz 1. punktā minēto atkāpi,
(c) informāciju par pasažieru 
automobiļiem, ko tas ražo, arī par šo 
pasažieru automobiļu masu un īpatnējām 
CO2 emisijām, un
(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
emisiju mazināšanas iespējām, tostarp tā 
tehniskajām iespējām mazināt īpatnējās 
CO2 emisijas.
3. Komisija piešķir ražotājam īpašo 
atkāpi, ja uzskata, ka ražotājam ir tiesības 
uz 1. punktā minēto atkāpi, un atzīst, ka 
ražotāja ierosinātais īpatnējo CO2 emisiju 
mazināšanas mērķis atbilst tā emisiju 
mazināšanas iespējām, tostarp tā 
tehniskajām iespējām mazināt īpatnējās 
CO2 emisijas. Atkāpi piemēro no tā gada 
1. janvāra, kurš seko pieteikuma 
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iesniegšanas gadam.
4. Ražotājs, kam saskaņā ar šo pantu ir 
tiesības uz atkāpi, nekavējoties paziņo 
Komisijai visas izmaiņas, kas ietekmē vai 
var ietekmēt viņa tiesības uz atkāpi.
5. Ja Komisija pēc 4. punktā minētā 
paziņojuma saņemšanas vai kāda cita 
iemesla dēļ uzskata, ka ražotājam vairs 
nav tiesību izmantot atkāpi, tā no nākamā 
kalendārā gada 1. janvāra atceļ atkāpi un 
paziņo par to ražotājam.
6. Ja Komisija uzskata, ka ražotājs 
neīsteno pieteikumā izklāstīto 
mazināšanas programmu, Komisija var 
atcelt atkāpi.
7. Komisija var pieņemt sīki izstrādātus 1. 
līdz 6. punkta īstenošanas noteikumus, 
tostarp noteikumus par to kritēriju 
interpretāciju, pēc kuriem nosaka tiesības 
izmantot atkāpi, par pieteikumu saturu un 
par īpatnējo CO2 emisiju mazināšanas 
programmu saturu un novērtēšanu.
Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 12. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma izņēmumu piešķiršanai ražotājiem attiecībā uz automobiļiem, kuri rada 
paaugstinātu emisiju daudzumu. Tas kropļotu tirgu un rosinātu automobiļu ražotājus radīt 
tieši tādus uzņēmumus, kas atbilst šādiem izņēmumiem. Līdz ar to liels skaits reģistrēto jauno 
automobiļu varētu neievērot šīs normas.
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Grozījums Nr. 189
Jens Holm

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Īpaša atkāpe neatkarīgiem mazu sēriju 

ražotājiem
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
(b) nav saistīts ar citu ražotāju.
2. Pieteikties 1. punktā minētajai atkāpei 
var ne vairāk kā par pieciem 
kalendārajiem gadiem. Pieteikumu 
iesniedz Komisijai un tajā norāda:
(a) ražotāja nosaukumu un 
kontaktpersonu,
(b)pierādījumus, ka izgatavotajam ir 
tiesības uz 1. punktā minēto atkāpi,
(c) informāciju par pasažieru 
automobiļiem, ko tas ražo, arī par šo 
pasažieru automobiļu masu un īpatnējām 
CO2 emisijām, un
(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
emisiju mazināšanas iespējām, tostarp tā 
tehniskajām iespējām mazināt īpatnējās 
CO2 emisijas.
3. Komisija piešķir ražotājam īpašo 
atkāpi, ja uzskata, ka ražotājam ir tiesības 
uz 1. punktā minēto atkāpi, un atzīst, ka 
ražotāja ierosinātais īpatnējo CO2 emisiju 
mazināšanas mērķis atbilst tā emisiju 
mazināšanas iespējām, tostarp tā 
tehniskajām iespējām mazināt īpatnējās 
CO2 emisijas. Atkāpi piemēro no tā gada 
1. janvāra, kurš seko pieteikuma 
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iesniegšanas gadam.
4. Ražotājs, kam saskaņā ar šo pantu ir 
tiesības uz atkāpi, nekavējoties paziņo 
Komisijai visas izmaiņas, kas ietekmē vai 
var ietekmēt viņa tiesības uz atkāpi.
5. Ja Komisija pēc 4. punktā minētā 
paziņojuma saņemšanas vai kāda cita 
iemesla dēļ uzskata, ka ražotājam vairs 
nav tiesību izmantot atkāpi, tā no nākamā 
kalendārā gada 1. janvāra atceļ atkāpi un 
paziņo par to ražotājam.
6. Ja Komisija uzskata, ka ražotājs 
neīsteno pieteikumā izklāstīto 
mazināšanas programmu, Komisija var 
atcelt atkāpi.
7. Komisija var pieņemt sīki izstrādātus 1. 
līdz 6. punkta īstenošanas noteikumus, 
tostarp noteikumus par to kritēriju 
interpretāciju, pēc kuriem nosaka tiesības 
izmantot atkāpi, par pieteikumu saturu un 
par īpatnējo CO2 emisiju mazināšanas 
programmu saturu un novērtēšanu.
Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 12. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla dot īpašas atkāpes automobiļiem, kuri rada paaugstinātu emisiju daudzumu.

Grozījums Nr. 190
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 
10 000 jauniem pasažieru automobiļiem, 
ko katru kalendāro gadu reģistrē Kopienā, 
un

(b) nav saistīts ar citu ražotāju. nav saistīts ar citu vieglo automobiļu
ražotāju vai

(ba) kam ir saistīti uzņēmumi un tie 
kopumā ir atbildīgi par mazāk nekā 
10 000 Kopienā reģistrētiem jauniem 
viegliem automobiļiem kalendārā gada 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir padarīts skaidrāks un vienkāršots izņēmums, ja tiek stingri ievērots 10 000 
vienību slieksnis. Var būt gadījumi, kad divi saistīti ražotāji reģistrē mazāk nekā 10 000 
automobiļu. Viņi ir jāuzskata par nesaistītiem.

Grozījums Nr. 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša atkāpe neatkarīgiem mazu sēriju 
ražotājiem

Atkāpe mazu sēriju speciālu automobiļu 
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 
10 000 jauniem pasažieru automobiļiem, 
ko katru kalendāro gadu reģistrē Kopienā, 
un

(b) nav saistīts ar citu ražotāju. (b) ir atbildīgs par viegliem automobiļiem, 
kuri ietilpst kategorijā ar īpašām iezīmēm, 
kas mērķa sasniegšanu padara par 
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neiespējamu.

Or. it

Pamatojums

Šāds izņēmums ir nepieciešams visiem speciālo automobiļu ražotājiem (0,2 % no 
kopprodukcijas, ražo mazāk nekā 30 000 automobiļu, mazs nobraukums, niecīgas CO2
emisijas), jo šie ražotāji nevarēs sasniegt I pielikumā noteikto mērķi samazināt emisijas 
vismaz par 60 %.  Lai novērstu konkurences izkropļojumus, ir jāparedz atkāpe attiecībā uz 
visiem ražotājiem(neatkarīgi no tā, vai viņi ir saistīti ar citu ražotāju), kuri konkurē vienā un 
tajā pašā tirgus segmentā. Citādi saistītie ražotāji nelabvēlīgi ietekmēs savas grupas.

Grozījums Nr. 192
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) atbildīgs par mazāk nekā 1 000 jauniem 
pasažieru automobiļiem, ko katru 
kalendāro gadu reģistrē Kopienā, un

Or. en

Pamatojums

Izņēmuma klauzula ir jānosaka minimālajā apjomā vides iemeslu dēļ, lai novērstu 
nevienlīdzīgu attieksmi pret ražotājiem atkarībā no to lieluma. Turklāt slieksnis ir jāpazemina 
no 10 000 līdz 1000 jauniem vieglajiem automobiļiem, ievērojot Direktīvas 2007/46/EK XII 
Pielikuma 2. daļas 1. punktu.
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Grozījums Nr. 193
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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

Or. de

Pamatojums

Ir jārada noteikumi, kuri būtu sasaistīti ar tirgus tendencēm.

Grozījums Nr. 194
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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

Or. de

Grozījums Nr. 195
Thomas Ulmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc attiecīga lūguma Komisija tādu 
īpašu modeļu automobiļu ražotājiem, 
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kuru reģistrētais kopskaits nepārsniedz 
1 % no vienā gadā ES reģistrēto vieglo 
automobiļu skaita, tā īpatnējā mērķa 
vietā, kas aprēķināts saskaņā ar 
I pielikumu, nosaka alternatīvu emisiju 
samazināšanas mērķi 25 % apmērā no 
šiem ražotājiem 2008. gadā uzliktā vidējo 
īpatnējo emisiju mērķa.

Or. de

Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav ņemta vērā to uzņēmumu situācija, kuri piedāvā tikai specifiskus 
transportlīdzekļu modeļus, bet kuri ir par lielu, lai uz tiem varētu attiecināt 9. panta 1. punkta 
(a) un (b) apakšpunktā minēto atkāpi. Alternatīvie mērķlielumi šādiem ražotājiem izvirza 
tādas pašas prasības kā lielajiem sērijveida ražotājiem, taču vienlaikus piedāvā taisnīgus 
nosacījumus, pamatojoties uz 2008. gada rezultātiem.

Grozījums Nr. 196
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst tā 
emisiju mazināšanas iespējām, tostarp tā 
tehniskajām iespējām mazināt īpatnējās 
CO2 emisijas.

(d) īpatnējo emisiju mērķi, kas atbilst 
ražotāja tehniskajām iespējām, finanšu 
līdzekļiem un vēlamajam CO2 emisiju 
samazināšanas potenciālam saistībā ar 
tiešajiem konkurentiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu definē kritērijus, pēc kuriem noteikt un novērtēt individuālos mērķus, lai 
veicinot emisiju samazināšanu, sniegtu lielāku tiesisko noteiktību un paredzamību.



PE407.904v01-00 138/191 AM\728751LV.doc

LV

Grozījums Nr. 197
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija piešķir ražotājam īpašo atkāpi, 
ja uzskata, ka ražotājam ir tiesības uz 
1. punktā minēto atkāpi, un atzīst, ka
ražotāja ierosinātais īpatnējo CO2 emisiju 
mazināšanas mērķis atbilst tā emisiju 
mazināšanas iespējām, tostarp tā 
tehniskajām iespējām mazināt īpatnējās 
CO2 emisijas. Atkāpi piemēro no tā gada 
1. janvāra, kurš seko pieteikuma 
iesniegšanas gadam.

3. Komisija piešķir ražotājam īpašo atkāpi, 
ja uzskata, ka ražotājam ir tiesības uz 
1. punktā minēto atkāpi, un ir apmierināta 
ar ražotāja ierosināto īpatnējo CO2 emisiju 
mazināšanas mērķi. Pieņemot šo lēmumu, 
Komisija ņem vērā 2.  punkta d) 
apakšpunktā noteiktos kritērijus. Atkāpi 
piemēro no tā gada 1. janvāra, kurš seko 
pieteikuma iesniegšanas gadam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņu ar 19. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 198
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija uzskata, ka ražotājs neīsteno 
pieteikumā izklāstīto mazināšanas 
programmu, Komisija var atcelt atkāpi.

6. Ja Komisija uzskata, ka ražotājs neīsteno 
pieteikumā izklāstīto mazināšanas 
programmu, Komisija var ražotājam 
noteikt maksu par pārsniegtajām 
emisijām saskaņā ar 7. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ja ražotājs neievēro atkāpes noteikšanas pieteikumā noteikto emisiju mazināšanas mērķi, 
atkāpes atsaukšana būtu nesamērīgs pasākums. Tā vietā šim ražotājam jāpiemēro tā pati 
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emisiju pārsniegšanas maksas sistēma, kas paredzēta lielajiem ražotājiem. Līdz ar to prakse 
attiecībā uz mazajiem ražotājiem tiek tuvināta uz lielajiem ražotājiem attiecinātai praksei.

Grozījums Nr. 199
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Pieteikums par atkāpes piemērošanu, 
tostarp ar to saistītā papildinformācija, kā 
arī visi 4. pantā minētie paziņojumi, visi 5. 
un 6. pantā minētie paziņojumi par 
atsaukšanu un informācija par 7. pantā 
minētajiem pasākumiem ir publiski 
pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ražotājs var iesniegt Komisijai 
pieteikumu, lai tā īpatnējā mērķa vietā, 
kas aprēķināts saskaņā ar I pielikumu, 
viņam noteiktu alternatīvu mērķi 
25 % apmērā no 2006. gadā noteiktā 
vidējo īpatnējo emisiju mērķa,
(a) ja ražotājam nav saistīto uzņēmumu, 
ja viņa izgatavoto jauno automobiļu 
reģistrācijas kopskaits Eiropas Savienībā 
ir robežās no rādītāja, kas noteikts 
1. punktā, līdz 1,5% no kopējā Eiropas 
tirgus vai
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(b) ja ražotājam ir saistītie uzņēmumi, 
ražotāja un saistīto uzņēmumu izgatavoto 
jauno automobiļu reģistrācijas kopskaits 
Eiropas Savienībā ir robežās no rādītāja, 
kas noteikts 1. punktā, līdz 1,5% no 
kopējā Eiropas tirgus.
Saistītie uzņēmumi var iesniegt Komisijai 
pieteikumu, lai tā īpatnējā mērķa vietā, 
kas aprēķināts saskaņā ar I pielikumu, 
tiem noteiktu alternatīvu mērķi 
25 % apmērā no 2006. gadā noteiktā 
vidējo īpatnējo emisiju mērķa, ja šo 
uzņēmumu un jebkura saistītā uzņēmuma 
izgatavoto jauno automobiļu reģistrācijas 
kopskaits vienā gadā Eiropas Savienībā ir 
robežās no rādītāja, kas noteikts 
1. punktā, līdz 1,5% no kopējā Eiropas 
tirgus.

Or. de

Pamatojums

Lai ievērotu prasību samazināt emisijas par 25 %, specifisko modeļu ražotājiem ir jāiegulda 
lielāks darbs nekā sērijveida ražotājiem. Tomēr bažas joprojām pastāv. Komisijas 
priekšlikumā nav izdevies pilnībā ņemt vērā īpašo to ražotāju stāvokli, kuri piedāvā tikai 
specifiskus modeļus, lai gan ir par lielu, lai atbilstu 9. panta 1. punkta atkāpei. Apvienošanās 
šiem ražotājiem nepalīdzēs, jo tas ļautu viņu konkurentiem iepazīties ar viņu turpmāko gadu 
plāniem.

Grozījums Nr. 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ražotājs var iesniegt Komisijai 
pieteikumu ar lūgumu atļaut strādāt pie 
alternatīvā mērķa sasniegšanas, kas 
nozīmē par 25 % samazināt 2006. gada 
vidējās īpatnējās emisijas tā vietā, lai 
tiektos pēc I pielikumā noteiktā īpatnējo 
CO2 emisiju mazināšanas mērķa, ja:
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(a) tam nav saistīto uzņēmumu un ja tas 
atbild par 10 000 līdz 300 000 jaunu 
vieglo automobiļu reģistrāciju Kopienā 
kalendārajā gadā vai
(b) tam ir saistītie uzņēmumi un tie 
kopumā ir atbildīgi par 10 000 līdz 
300 000 Kopienā reģistrētiem jauniem 
viegliem automobiļiem kalendārā gadā.
Saistītie uzņēmumi var iesniegt Komisijai 
pieteikumu ar lūgumu atļaut strādāt pie 
alternatīvā mērķa sasniegšanas, kas 
nozīmē par 25 % samazināt 2006. gada 
kopējās vidējās īpatnējās emisijas tā vietā, 
lai tiektos pēc I pielikumā noteiktā 
īpatnējo emisiju mazināšanas mērķa, ja 
šie saistītie uzņēmumi kopā ar jebkuriem 
citiem saistītajiem uzņēmumiem ir 
atbildīgi par 10 000 līdz 300 000 Kopienā 
reģistrētiem jauniem viegliem 
automobiļiem kalendārā gadā.

Or. en

Pamatojums

Ar Komisijas priekšlikumā specifisko modeļu ražotājiem (kuri ražo šauru automobiļu spektru) 
ir noteikti nesasniedzami mērķi un tie ir daudz sarežģītāki par viņu tiešajiem konkurentiem 
noteiktajiem mērķiem. Viņu konkurentiem, kas tirgo plašāku automobiļu klāstu vai ir 
apvienojušies grupā ir jāiegulda daudz mazāki pūliņi, lai gan viņi tirgo automobiļus ar tādu 
pašu CO2 emisiju daudzumu. Ar šo grozījumu specifisko modeļu ražotājiem atļauj izvēlēties 
25 % minimālo mērķi. Tas ir ļoti būtisks CO2 emisiju samazinājums salīdzinājumā ar nozares 
vidējo samazinājumu 19 % apmērā un tāpēc nelabvēlīgā ietekme uz vidi ir maza.

Grozījums Nr. 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich Hoppenstedt, 
Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Ekoinovācijas
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1. Komiteja, kuru izveido saskaņā ar šīs 
regulas 12. pantu pieņem lēmumus par 
ekoinovāciju apstiprināšanas 
pieteikumiem, tostarp attiecībā uz CO2
emisiju samazinājumu, ko sniedz 
tehnoloģija.
2. Ražotāji 3. panta nozīmē vai sastāvdaļu 
piegādātāji, kuri izstrādā tehnoloģiju var 
iesniegt pieteikumus ar lūgumu atzīt 
ekoinovāciju. Šajā pieteikumā ir jāiekļauj 
dati, par izmantojot tehnoloģiju panākto 
CO2 samazinājumu, ko apliecina 
sertificēta neatkarīga iestāde. Direktīvas 
2007/46/EK 41. pantā minētie tehniskie 
dienesti var sniegt apliecinājumu kā 
neatkarīgas sertifikācijas iestādes.
3. Saistībā ar šīs regulas pārraudzību 
ekoinovācijas var saņemt CO2
bonuspunktus, ja tās kā pamatkomponenti 
ir iekļauti transportlīdzekļa tipā vai 
transportlīdzekļa tipa versijās. Kopējais 
ražotājam piešķirto bonuspunktu apjoms 
saistībā ar ekoinovācijām nepārsniedz 
10 % no ražotāja mērķa, kas aprēķināts 
saskaņā ar I pielikumu.
4. Neatkarīgi no šīs procedūras paralēli 
ekoinovāciju kompensēšanai ir jāturpina 
pārbaudes cikla pārskatīšana, lai panāktu 
to CO2 samazināšanas potenciāla 
atspoguļošanu pārbaudes ciklā 
ilgtermiņā.
5. Veicot direktīvas pārskatīšanu atbilstīgi 
1. pantam Komisija ietekmes novērtējuma 
kontekstā iesniedz visaptverošu tā CO2
samazinājuma novērtējumu, kas panākts 
ar ekoinovāciju palīdzību, lai 
nodrošinātu, ka turpmākajos gados, 
vērtējot, vai ražotāji ir sasnieguši mērķus, 
pienācīgi tiktu ņemti vērā visi CO2
samazināšanas pasākumi.
6. Komiteja, kas izveidota saskaņā ar šīs 
regulas 12. pantu, pārbauda, vai 
pieteikums par ekoinovācijas 
apstiprināšanu ir atbilstīgs, un triju 
mēnešu laikā pēc pieteikuma dokumentu 
iesniegšanas pieņem lēmumu par 
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kompensācijas piešķiršanu attiecībā uz 
konkrēto ekoinovāciju. Šajā sakarībā 
Komisija iesniedz komitejai priekšlikumu.
Viena mēneša laikā pēc komitejas 
lēmuma paziņošanas pieteikuma 
iesniedzējs var Komisijā iesniegt 
apelāciju, apstrīdot komitejas lēmumu.
Komisija šo apelāciju iesniedz komitejai, 
kura to izskata triju mēnešu laikā un 
pieņem lēmumu.
Visus lēmumus par kompensāciju 
piešķiršanu ekoinovācijām Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. de

Pamatojums

The regulation should offer incentives to improve the efficiency of components and functions, 
even if their contribution to reducing CO2 emissions is not measured in the test cycle pursuant 
to Regulation 715/2007, something which the Commission proposal fails to do. These 
components and functions include LED lamps, sunroofs, consumption gauges or the cruise 
control facility. Only those technologies which definitely serve to reduce CO2 emissions 
should be counted as eco-innovations. In return for the flexibility offered to the industry, it is 
proposed that the total bonuses granted to a manufacturer in respect of eco-innovations 
should be limited to 10% of that manufacturer's target as calculated pursuant to Annex I.

Grozījums Nr. 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
1. Komiteja, kuru izveido saskaņā ar šīs 
regulas 12. pantu pieņem lēmumus par 
ekoinovāciju apstiprināšanas 
pieteikumiem, tostarp attiecībā uz CO2
emisiju samazinājumu, ko sniedz 
tehnoloģija.
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2. Ražotāji 3. panta nozīmē vai sastāvdaļu 
piegādātāji, kuri izstrādā tehnoloģiju var 
iesniegt pieteikumus ar lūgumu atzīt 
ekoinovāciju. Šajā pieteikumā ir jāiekļauj 
dati, par izmantojot tehnoloģiju panākto 
CO2 samazinājumu, ko apliecina 
sertificēta neatkarīga iestāde. Direktīvas 
2007/46/EK 41. pantā minētie tehniskie 
dienesti var sniegt apliecinājumu kā 
sertificētas neatkarīgas iestādes.
3. Saistībā ar šīs regulas pārraudzību 
ekoinovācijas var saņemt CO2
bonuspunktus, ja tās kā pamatkomponenti 
ir iekļautas transportlīdzekļa tipā vai 
transportlīdzekļa tipa versijās. Šajā 
saistībā bonuspunktu apjoms ir ierobežots 
līdz 50 % no CO2 emisiju samazinājuma, 
kas noteikts saskaņā ar 1. punktu.
Saskaņā ar 12. pantu izveidotā komiteja 
var noteikt specifisko tehnoloģiju 
bonuspunktu derīguma termiņu un 
piešķirt tos degresīvi noteiktajā posmā.
Šajā saistībā komiteja ņem vērā 
tehnoloģiju attīstības pakāpi un 
automobiļu ražošanas specifiskos aprites 
ciklus.
4. Neatkarīgi no šīs procedūras ir 
jāturpina pārbaudes cikla pārskatīšana 
paralēli ekoinovāciju kompensēšanai, lai 
panāktu, ka to CO2 samazināšanas 
potenciāls ilgtermiņā tiktu atspoguļots 
pārbaudes ciklā.
5. Veicot direktīvas pārskatīšanu atbilstīgi 
1. pantam Komisija ietekmes novērtējuma 
kontekstā iesniedz visaptverošu tā CO2
samazinājuma novērtējumu, kas panākts 
ar ekoinovāciju palīdzību, lai 
nodrošinātu, ka turpmākajos gados, 
vērtējot, vai ražotāji ir sasnieguši mērķus, 
pienācīgi tiktu ņemti vērā visi CO2
samazināšanas pasākumi.
6. Komiteja, kas izveidota saskaņā ar šīs 
regulas 12. pantu, pārbauda, vai 
pieteikums par ekoinovācijas 
apstiprināšanu ir atbilstīgs, un triju 
mēnešu laikā pēc pieteikuma dokumentu 
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iesniegšanas pieņem lēmumu par 
kompensācijas piešķiršanu attiecībā uz 
konkrēto ekoinovāciju. Šajā sakarībā 
Komisija iesniedz komitejai priekšlikumu.
Viena mēneša laikā pēc komitejas 
lēmuma paziņošanas pieteikuma 
iesniedzējs var Komisijā iesniegt 
apelāciju, apstrīdot komitejas lēmumu.
Komisija šo apelāciju iesniedz komitejā, 
kura to izskata triju mēnešu laikā un 
pieņem lēmumu.
Visus lēmumus par kompensāciju 
piešķiršanu ekoinovācijām Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. de

Pamatojums

Mērķis —  radīt komponentu efektivitātes un funkciju uzlabošanas stimulu, lai veicinātu 
inovācijas. Tikai tās tehnoloģijas, kuras nepārprotami izraisa CO2 emisiju samazinājumu 
uzskata par ekoinovācijām. To var nodrošināt ar sertifikācijas palīdzību, ko veic testēšanas 
iestādes (šo metodi jau izmanto ES tipa apstiprināšanas procedūrās). Saskaņā ar tālejošu 
vides mērķi tikai 50 % no CO2 emisiju samazinājuma, kas panākts ar tās ekoinovācijas 
palīdzību, kura ir iekļauta automobiļa standarta specifikācijā var pretendēt uz bonuspunktiem 
un to derīguma termiņš ir jāierobežo vai tie jāpiešķir degresīvi.

Grozījums Nr. 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
1. Ekoinovācijas saistībā ar automobiļiem 
ir tādas inovatīvas tehnoloģijas, kas 
patiešām rada CO2 emisiju samazinājumu 
neatkarīgi no vadītāja uzvedības, taču tās 
nav nemaz vai ir nepietiekami 
atspoguļotas CO2 mērījumos atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 715/2007.
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2. Šīs regulas 12. panta 1. punktā minētā 
komiteja lemj par ekoinovāciju 
pieteikumiem, tostarp par faktisko ar 
tehnoloģiju saistīto CO2 emisiju 
samazinājumu.
3. Pieteikumu par ekoinovāciju var 
iesniegt ražotājs vai šīs tehnoloģijas 
piegādātājs. Pieteikums ir jāpamato ar 
tehniskiem datiem par CO2 samazinājumu 
saistībā ar tehnoloģiju. Šos datus 
apstiprina trešā puse. Iestādes, kas 
pilnvarotas saskaņā ar Direktīvas 
2007/46/EK 41. pantu var veikt 
sertifikāciju kā trešās puses.
4. Ekoinovācijas saistībā ar šīs regulas 
pārraudzību vērtē, balstoties uz kredītiem, 
kas ir doti to ieviešanai par standarta 
aprīkojumu automobiļu tipos vai to 
versijās. Ar tehnoloģiju saistītais kredīts 
nepārsniedz 75 % no faktiskā CO2 emisiju 
samazinājuma, par ko lemj saskaņā ar 
2. punktu.
12. panta 1. punktā minētā komiteja var 
laika ziņā vēl vairāk ierobežot kredīta 
derīguma termiņu vai nolemt, ka šo 
kredītu noteiktu laika posmu piemēro 
degresīvi.

Or. en

Pamatojums

Regulas galīgajā variantā būtu jāparedz stimuli, lai palielinātu palīgierīču/komponentu 
efektivitāti, pat ja ar tiem saistītais ieguvums CO2 samazinājuma ziņā nav atspoguļots CO2
mērījumos atbilstīgi Regulai Nr. 715/2007. Tikai tās tehnoloģijas, kuras neapšaubāmi 
nodrošina CO2 samazinājumu uzskata par ekoinovācijām, jo to ietekmi apliecina tādi 
kompetenti tehniskie dienesti, kādi tiek izmantoti tipa apstiprināšanā ES.
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Grozījums Nr. 205
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ne vēlāk par 2009. gada 31. decembri 
Komisija iesniedz priekšlikumu par 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā 
definēto vieglo komerciālo 
transportlīdzekļu iekļaušanu šajā regulā, 
par vidējo emisiju līmeni no 2012. gada 
1. janvāra nosakot 175 g CO2/km un ne 
vairāk par 160 g CO2/km no 2015. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā ir jāiekļauj arī vieglākie kravas automobiļi, jo tie ir atbildīgi par aptuveni 2 % no 
kopējā ES transporta emisiju apjoma. Mēs nevēlamies atkārtot ASV kļūdu, ko tās pieļāva, 
pieņemot Corporate Average Fuel Economy standartus, jo līdz ar to ražotāji vairāk nekā pusi 
visu automobiļu pārveidoja par vieglajiem kravas automobiļiem (par apvidus automašīnām, 
pikapiem, autofurgoniem).

Grozījums Nr. 206
Chris Davies

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz datiem, kas paziņoti 
atbilstīgi Lēmumam 1753/2000/EK,
Komisija 2010. gadā novērtē, vai jaunu 
pasažieru automobiļu masa no 2006. līdz 
2009. gadam ir mainījusies vairāk vai 
mazāk par 0.

2. Komisija 2010. gadā novērtē, vai jaunu 
pasažieru automobiļu balastvirsma no 
2006. līdz 2009. gadam ir mainījusies 
vairāk vai mazāk par 0.

Ja jaunu pasažieru automobiļu masa ir 
mainījusies, groza I pielikumā norādīto 
skaitli, kas atbilst autonomajam masas 

Ja jaunu pasažieru automobiļu 
balastvirsma ir mainījusies, groza 
I pielikumā norādīto skaitli, kas atbilst 
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palielinājumam, lai tas atspoguļotu vidējās 
ikgadējās masas izmaiņas no 2006. līdz 
2009. gadam.

autonomajam balastvirsmas
palielinājumam, lai tas atspoguļotu vidējās 
ikgadējās balastvirsmas izmaiņas no 2006. 
līdz 2009. gadam.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums izmantot parametru, balstītu uz “masu” būtu nelabvēlīgs ražotājiem, 
kuri būvē vieglākus automobiļus.  Tas nav saprātīgi.  Svara samazināšana ir viens no 
svarīgākajiem CO2 emisiju samazināšanas līdzekļiem.  Parametram jāpamatojas uz 
„balstvirsmu”.

Grozījums Nr. 207
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
10. pants – 2 punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz datiem, kas paziņoti 
atbilstīgi Lēmumam 1753/2000/EK, 
Komisija 2010. gadā novērtē, vai jaunu 
pasažieru automobiļu masa no 2006. līdz 
2009. gadam ir mainījusies vairāk vai 
mazāk par 0.

2. Pamatojoties uz datiem, kas paziņoti 
atbilstīgi Lēmumam 1753/2000/EK, 
Komisija 2016. gadā novērtē, vai jaunu 
pasažieru automobiļu masa no 2006. līdz 
2015. gadam ir mainījusies vairāk vai 
mazāk par 0.

Ja jaunu pasažieru automobiļu masa ir 
mainījusies, groza I pielikumā norādīto 
skaitli, kas atbilst autonomajam masas 
palielinājumam, lai tas atspoguļotu vidējās 
ikgadējās masas izmaiņas no 2006. līdz 
2009. gadam.

Ja jaunu pasažieru automobiļu masa ir 
mainījusies, groza I pielikumā norādīto 
skaitli, kas atbilst autonomajam masas 
palielinājumam, lai tas atspoguļotu vidējās 
ikgadējās masas izmaiņas no 2006. līdz 
2015. gadam.

Or. en

Pamatojums

Lineārā līkne, kas atspoguļo 2012. gada mērķus, veidojas no automobiļu kopskaita vidējās 
masas. Ja vidējās masas rādītājs mainās, ražotājam ir mazāk nekā divi gadi laika, lai 
sasniegtu jaunos mērķus, kas nav pietiekams periods, jo daudzi modeļi ir izstrādes stadijā vai 
ražošanas procesā.
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Grozījums Nr. 208
Jens Holm

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz datiem, kas paziņoti 
atbilstīgi Lēmumam 1753/2000/EK,
Komisija 2010. gadā novērtē, vai jaunu 
pasažieru automobiļu masa no 2006. līdz 
2009. gadam ir mainījusies vairāk vai 
mazāk par 0.

2. Komisija 2010. gadā novērtē, vai jaunu 
pasažieru automobiļu balastvirsma no 
2006. līdz 2009. gadam ir mainījusies 
vairāk vai mazāk par 0.

Ja jaunu pasažieru automobiļu masa ir 
mainījusies, groza I pielikumā norādīto 
skaitli, kas atbilst autonomajam masas
palielinājumam, lai tas atspoguļotu vidējās 
ikgadējās masas izmaiņas no 2006. līdz 
2009. gadam.

Ja jaunu pasažieru automobiļu 
balastvirsma ir mainījusies, groza 
I pielikumā norādīto skaitli, kas atbilst 
autonomajam balastvirsmas
palielinājumam, lai tas atspoguļotu vidējās
ikgadējās balastvirsmas izmaiņas no 2006. 
līdz 2009. gadam.

Or. en

Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balastvirsmu, lai nenotiktu tā, ka šajā regulā priekšroka tiktu 
dota smagākiem variantiem (piemēram, pārejai uz dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem) un tiktu 
apgrūtināta automobiļu izmēra samazināšana, kas arī nozīmē svara samazinājumu. 
Balastvirsmas parametrs stimulēs automobiļu svara atšķirību ierobežošanu, kas ir pozitīvi no 
drošības apsvērumu viedokļa. Tas nodrošinās arī lielāku regulatīvo noteiktību, jo paredzams, 
ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas parametram.

Grozījums Nr. 209
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
10. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, pārskata tehnikas attīstību, 
lai atbilstīgi grozītu Regulu (EK) 

svītrots
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Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Regulā Nr. 715/2007 un tās īstenošanas aktā (kas vēl jāpieņem) Komisija jau noteica visus 
jautājumus, ko tā pārskatīs un ko tā var ieviest saistībā ar Euro 5 un Euro 6. Tāpēc šis pants 
ir lieks.

Grozījums Nr. 210
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
10. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, pārskata tehnikas attīstību, lai 
atbilstīgi grozītu Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem.

3. Komisija, pārskata tehnikas attīstību, lai 
atbilstīgi grozītu Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem. Jo īpaši 
Komisija pārskata CO2 emisiju mērīšanas 
procedūras un iespēju ekspluatācijas 
atbilstības novērtējumā iekļaut CO2
emisiju testu, nekavējot jaunu un 
mazpārbaudītu tehnoloģiju (piemēram, 
akumulatoru, kurināmā elementu) 
strauju ieviešanu, lai samazinātu CO2
emisijas.

Or. en

Pamatojums

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at type approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
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introduction of new technologies with big potential to a long term reduction.

Grozījums Nr. 211
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
10. pants  3. punkts  1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija jo īpaši cenšas piemērotus 
priekšlikumus iesniegt līdz 2010. gadam, 
lai nodrošinātu, ka ir pieņemtas Regulā 
(EK) Nr. 715/2007 un tās īstenošanas 
noteikumos paredzētās CO2 emisiju 
mērīšanas procedūras saskaņā ar minētās 
regulas 14. panta 3. punktu, lai labāk 
atspoguļotu faktiskos braukšanas 
apstākļus un lai šajās procedūrās iekļautu 
visas attiecīgās ekoinovācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Martin Callanan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2015. gada 
31. decembrim iesniedz priekšlikums 
regulai, ar kuru nosaka vidējo emisiju 
līmeni, kurš nekādā gadījumā nedrīkst 
būt augstāks par 100 g CO2/km un kas 
jaunajiem automobiļiem jāsasniedz līdz 
2020. gada 1. janvārim.
Pirms šā priekšlikuma iesniegšanas veic 
vispārēju ietekmes novērtējumu uz 
automobiļu ražošanas nozari un uz 
saistītajām nozarēm līdztekus ar precīzu 
izdevumu un ieņēmumu analīzi, ņemot 
vērā attīstību tehnoloģisko inovāciju jomā 
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attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisija noteiks vidējo emisiju līmeni, pārskatot šo regulu. Šo līmeni, kurš nekādā gadījumā 
nevar pārsniegt 100 g/km nosaka atbilstīgi tehnoloģisko inovāciju attīstībai.

Grozījums Nr. 213
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2012. gada 
31. decembrim iesniedz priekšlikumu 
regulai, ar kuru pārskata un samazina I 
pielikuma 3. punktā noteikto vidējo 
emisiju līmeni, kurš jauniem 
automobiļiem ir jāsasniedz līdz 
2020. gada 1. janvārim, ņemot vērā 
tehnoloģiskās iespējas un situāciju 
starptautisko nolīgumu jomā saistībā ar 
periodu pēc 2012. gada

Or. en

Pamatojums

Otrais samazināšanas mērķis ir jāpārskata un jāsamazina, ja tas šķiet tehnoloģiski iespējams 
un nepieciešams pēc 2012. gada noslēgto starptautisko līgumu kontekstā.
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Grozījums Nr. 214
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2014. gada 
31. decembrim iesniedz priekšlikumu 
regulai, ar kuru nosaka vidējo emisiju 
līmeni, kurš nekādā gadījumā nedrīkst 
būt augstāks par 80g CO2/km un kas 
jaunajiem automobiļiem jāsasniedz līdz 
2020. gada 1. janvārim.

Or. en

Pamatojums

Šis piedāvātais vidēja termiņa (2020) mērķis ir tālejošāks, nekā Parlamenta 2007. gada 
oktobrī pieņemtais. Līdz ar to ir atzīts, ka patlaban nozarei ir daudz progresīvāka nostāja un 
ka patērētāji izdara spiedienu, lai ieviestu izmaiņas straujā naftas cenu kāpuma dēļ.

Grozījums Nr. 215
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija analizē tehnoloģiskos 
jauninājumus un vajadzības gadījumā 
nosaka CO2 ierobežojumus arī citiem 
enerģijas veidiem, ko izmanto vieglajos 
automobiļos. Šos pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 12. panta 3. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
10. pants  3.a un 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz 2012. gada 31. decembrim 
Komisija nodrošina arī, lai būtu finalizēta 
Jaunā Eiropas braukšanas cikla 
pārskatīšana un lai tas labāk atspoguļo 
patiesos braukšanas apstākļus, kā arī lai 
ekoinovācijas tiktu pakļautas atbilstīgam 
pārbaudes ciklam.
3.b Komisija 2010. gadā novērtē, vai 
jaunu pasažieru automobiļu balastvirsma 
no 2006. līdz 2009. gadam ir mainījusies 
vairāk vai mazāk par 0.
Ja jaunu vieglo automobiļu balstvirsma ir 
mainījusies, groza I pielikumā minēto 
skaitli, kas atbilst autonomajam 
balstvirsmas palielinājumam, lai tas 
atspoguļotu balstvirsmas vidējās gada 
izmaiņas no 2006. līdz 
2009. kalendārajam gadam.

Or. en

Pamatojums

Pārbaudes cikls ir šīs regulas pamatelements. Tas ir jāizstrādā tā, lai tas atspoguļotu patiesos 
braukšanas apstākļus un iekļautu iespējamos emisiju samazinājumus, ko izraisa 
ekoinovācijas. Masas parametrs ir jāaizstāj ar balstvirsmas parametru, lai izvairītos no tā, ka 
regulā tiek dota priekšroka atsevišķām CO2 samazināšanas tehnoloģijām (piemēram, pārejai 
uz dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem), bet citām ne. Balstvirsmas parametrs nodrošinās arī 
lielāku regulatīvo noteiktību, jo paredzams, ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas 
parametram.
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Grozījums Nr. 217
Guido Sacconi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija nodrošina, lai līdz 
2015. gadam jebkura svara automobiļi 
būtu iekļauti šajā regulā.

Or. en

Pamatojums

Dažu vieglo automobiļu atskaites masa pārsniedz 2 840 kg, kas kā maksimālā masa ir 
noteikta EURO 5/6 Regulas 2. panta 2. punktā. Šāda automobiļa piemērs it Hummer H2, kura 
svars ir 2 902 kg. Saskaņā ar šo priekšlikumu šādi automobiļi atrodas ārpus tiesību aktiem. 
Šāda situācija ir jānovērš, lai izvairītos no tā, ka ļoti smagu apvidus automašīnu skaita 
pieaugums apdraudētu ES vidējo mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 218
Thomas Ulmer

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.

Or. en
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Pamatojums

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Grozījums Nr. 219
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz 2012. gadam Komisija pārskata 
pašreiz degvielas patēriņa un CO2 emisiju 
noteikšanai izmantoto pārbaudes ciklu, lai 
tas pilnīgāk atspoguļotu CO2 emisijas, kas 
rodas reālos braukšanas apstākļos.
Nepieciešamie pasākumi, kas paredzēti, 
lai grozītu šīs regulas nebūtiskos 
elementus, papildinot to, tiek pieņemti 
atbilstīgi regulatīvās kontroles procedūrai, 
kas minēta 12. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik izmantotais pārbaudes cikls neatspoguļo pietiekami pilnīgi faktiskās CO2 emisijas. 
Saskaņā ar dažām aplēsēm pārbaudes cikla emisijas pašlaik ir vidēji par 19 % zemākas nekā 
faktiskās emisijas. Dažiem modeļiem tās ir pat līdz par 45 % zemākas. Tāpēc Eiropas 
pārbaudes cikls ir jāpārskata, lai ar to varētu precīzāk noteikt faktiskās CO2 emisijas, kā arī 
visu to tehnisko pasākumu, tostarp tā saucamo „ekoinovāciju” ietekmi, kuru mērķis ir 
pazemināt CO2 emisijas. Šāda pārskatīšana ir nepieciešama arī, lai patērētājiem sniegtu 
precīzāku informāciju par viņu degvielas patēriņu un ar to saistītajām izmaksām.
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Grozījums Nr. 220
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz 2012. gada 31. decembrim 
Komisija iesniedz regulas priekšlikumu, 
kura pamatā ir lietderības parametrs, kurš 
nav saistīts ar svaru vai citiem rādītājiem, 
kas tieši palielina degvielas patēriņu.
Mērķu diferenciācija veicinās emisiju 
samazināšanos visās automobiļu 
kategorijās.

Or. en

Pamatojums

Lai gan svara izmantošana posmā, kurš sāksies no 2012. gada šķiet neizbēgama, jo nav 
piemērotu datu citu parametru izmantošanas pamatošanai, tomēr ilgtermiņā var iekļaut arī 
citus rādītājus, lai veicinātu svara pazemināšanos. Beidzamajos gados daudzi ražotāji ir 
iekļāvuši svara samazināšanu zema patēriņa, videi draudzīgu transportlīdzekļu ražošanas 
stratēģijā. Šajā regulā, ja vien iespējams vajadzētu piedāvāt citus stimulus.

Grozījums Nr. 221
Peter Liese

Regulas priekšlikums
10. pants  3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šajā ziņojumā Komisija izskata, kāds 
ir labākais veids svara rādītāja aizstāšanai 
ar citu rādītāju, piemēram, tilpumu, 
sēdvietu skaitu, balastvirsmu vai 
kombinētu pieeju, kā arī, ja nepieciešams, 
ierosina grozījumu tai regulas daļai, kura 
attiecas uz mērķiem laikā pēc 2020. gada.
Šajā saistībā Komisija cenšas netraucēt 
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sloga sadali starp atsevišķiem ražotājiem.

Or. de

Pamatojums

Lai gan svara izmantošana posmā, kurš sāksies no 2012. gada šķiet neizbēgama, jo nav 
piemērotu datu citu parametru izmantošanas pamatošanai, tomēr ilgtermiņā var iekļaut arī 
citus rādītājus, lai veicinātu svara pazemināšanos. Beidzamajos gados daudzi ražotāji ir 
iekļāvuši svara samazināšanu zema patēriņa, videi draudzīgu transportlīdzekļu ražošanas 
stratēģijā. Šajā regulā, ja vien iespējams vajadzētu piedāvāt citus stimulus.

Grozījums Nr. 222
Bogusław Sonik

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.

Or. en

Pamatojums

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
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targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Grozījums Nr. 223
Guido Sacconi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 2017. gadā Komisija aplēš vidējo 
Kopienā reģistrēto jauno automobiļu 
masu beidzamo piecu gadu laikā (2012–
2016). Tā atbilstīgi groza I pielikumā doto 
M0  skaitli.  Turpmāk šādu grozījumu veic 
ik pēc pieciem gadiem.
Šādu grozījumu, kas paredzēts šīs regulas 
nebūtisku elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 12. panta 
3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Masas maiņa turpināsies arī pēc šī tiesību akta stāšanās spēkā. Bet Eiropas Komisijas 
ieviestais AMI atspoguļo izmaiņas tikai 2006.–2009. gadā. Vidējās masas maiņa ir 
nepieciešama regulāri, lai nodrošinātu ES vidējā mērķa sasniegšanu attiecībā uz 
automobiļiem.

Grozījums Nr. 224
Martin Callanan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Komisija ierosina jaunu tiesību 
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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.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pastāv stingra prasība skaidri norādīt vai kāda no 
ierosinātajām regulām atstāj pretēju efektu uz CO2 emisiju samazināšanas mērķi. 
Autotransporta nozarē ir jāparedz kompensējoši pasākumi, ja tiesību akta priekšlikums var 
radīt CO2 emisiju pieaugumu.

Grozījums Nr. 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Patērētāju informēšana

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.

Or. de
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Pamatojums

The relevant EU legal provisions on labelling already lay down rules governing car 
advertising. On 2 June 2008 the Commission initiated a public consultation on a possible 
revision of the rules on car advertising. The aim is to ascertain public views as to whether 
consumers should be provided with additional information about cars - e.g. CO2 emissions or 
fuel consumption - whatever form the advertising takes, in order to help them decide which 
new car to buy. The scope of the proposal for a regulation is restricted to setting targets for 
the average CO2 emissions of new car fleets. Rules on advertising will be the subject of a 
separate legislative procedure, the results of which should not be anticipated.

Grozījums Nr. 226
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Patērētāju informēšana

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.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju informēšana jau ir paredzēta marķēšanas Direktīvā 1999/94/EK, kuru pašlaik 
pārskata. Šajā direktīvā ir jāveic grozījumi, lai novērstu tiesību aktu dublēšanos.
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Grozījums Nr. 227
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. Būtiska daļa no 
plakātu un reklāmas literatūras kopējās 
telpas ir jāvelta redzamai, precīzai un 
viegli uztveramai informācijai par 
transportlīdzekļu CO2 emisiju rādītāju.
Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas 
pieņemšanas saskaņā ar 12. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru Komisija nosaka standartizētu 
transportlīdzekļa CO2 emisiju absolūto 
rādītāju, ko regulāri pārskata.
Uzlīmi ar Kopienas CO2 rādītāju 
marķējumu pielīmē uz visu jauno pēc 
2012. gada pārdoto automobiļu 
aizmugurējā stikla.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. No 2010. gada 1. janvāra ražotāji 
nodrošina, ka Direktīvas 1999/94/EK 3., 5. 
un 6. pantā minēto veidu etiķetēs, plakātos 

11. No 2010. gada 1. janvāra ražotāji 
nodrošina, ka Direktīvas 1999/94/EK 3., 5. 
un 6. pantā minēto veidu etiķetēs, plakātos 
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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.

vai reklāmas publikācijās un materiālos ir 
norādītas īpatnējās CO2 emisijas no 
pasažieru automobiļiem, ko piedāvā 
pārdošanā un I pielikumā šim pasažieru 
automobilim noteiktais īpatnējās emisijas 
mērķis.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ir vieglāk saprast sniegumu emisiju samazināšanas ziņā, zinot emisiju mērķi 
pārdošanā esošajam noteikta tipa automobilim, kā arī to, cik lielā mērā ražotājam ir izdevies 
šo mērķi sasniegt.

Grozījums Nr. 229
Chris Davies

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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.  Vismaz 20 % no 
jaunu automobiļu reklāmai paredzētās 
telpas reklāmas materiālos, kas minēti 
6. pantā, ir jāizmanto, lai Komisijas 
apstiprinātā formā sniegtu informāciju 
patērētājiem par katra automobiļa 
degvielas ekonomēšanu un CO2 emisijām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums apliecina Parlamenta 2007. gada oktobrī pieņemto nostāju.  Svarīgi ir 
patērētājiem sniegt skaidru, uzskatāmi pasniegtu informāciju par degvielas ekonomēšanu un 
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CO2 emisijām tiem automobiļiem, ko viņi varētu vēlēties nopirkt.

Grozījums Nr. 230
Peter Liese

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Informācija šoferim automobiļa iekšienē

No 2012. gada ražotāji, kas vēlas saņemt 
tipa apstiprinājumu M1 
transportlīdzekļiem kā noteikts Direktīvā 
2007/46/EK saskaņā ar Regulu (EC) 
Nr. 715/2007, katru automobili aprīko ar 
degvielas patēriņa monitoru.

Or. en

Pamatojums

Daudzas pārbaudes ir apstiprinājušas, ka pastāv neatbilstība starp faktiskajām CO2 emisijām 
un emisijām, ko mēra saskaņā ar ES pārbaudes ciklu. Degvielas patēriņa monitors var 
palīdzēt šo neatbilstību novērst, jo tas parāda vadītājam, cik degvielas automobilis patērē 
braukšanas laikā. Tas var sekmēt ekobraukšanu un tādējādi radīt mazāku degvielas patēriņu, 
kad automobilis tiek reāli izmantots. Ekonomiskāku braukšanas veidu citas pozitīvas sekas ir 
mazāks nelaimes gadījumu skaits, NOx un daļiņu emisiju samazinājums, mazāk trokšņa, 
mazāk riepu un piedziņas sistēmas nolietojuma un plīsumu.

Grozījums Nr. 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Īstenošanas pasākumi

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

Or. en

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. 232
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Īstenošanas pasākumi

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

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 233
Marie-Noëlle Lienemann

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Īstenošanas pasākumi

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

Or. fr

Pamatojums

Apstiprinot ekotehnoloģijas saskaņā ar komitoloģiju, tiks nodrošināta saskaņota pieeja. 
Komitoloģija ir procedūra, kas jau pastāv Kopienas tiesību aktos. To bieži izmanto, lai 
panāktu kopēju lēmumu par pastāvošo noteikumu grozījumiem vai arī lai ieviestu jaunu 
tiesību aktu Komisijas kompetences jomā saistībā ar transportlīdzekļu ražošanu. Ar šo 
grozījumu vieš skaidrību par komitoloģijas procedūras izmantošanu.

Grozījums Nr. 234
Chris Davies

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 = 125 + a 
× (F – F0),

kur kur

M = automobiļa masa kilogramos (kg) F = automobiļa balstvirsma 
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kvadrātmetros (m²)
M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

Autonomais balstvirsmas palielinājums 
(AFI) = 0 %

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums izmantot parametru, balstītu uz „masu” būtu nelabvēlīgs ražotājiem, 
kuri būvē vieglākus automobiļus.  Tas nav saprātīgi.  Svara samazināšana ir viens no 
svarīgākajiem CO2 emisiju samazināšanas līdzekļiem.  Parametram jāpamatojas uz 
„balstvirsmu”.

Grozījums Nr. 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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. Sākot no 2012. gada 1. janvāra, 
Kopienā reģistrētam jaunam pasažieru 
automobilim atļautās īpatnējās CO2
emisijas, ko mēra gramos uz kilometru, 
nosaka pēc šādas formulas:

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

Atļautās īpatnējas CO2 emisijas = 120 + a 
× (F – F0),

kur kur

M = automobiļa masa kilogramos (kg) F = automobiļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

Autonomais balstvirsmas palielinājums 
(AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56



PE407.904v01-00 168/191 AM\728751LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balstvirsmas parametru, lai izvairītos no tā, ka regulā tiek 
dota priekšroka atsevišķām CO2 samazināšanas tehnoloģijām (piemēram, pārejai uz 
dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem), bet citām ne. Balstvirsmas parametrs nodrošinās arī lielāku 
regulatīvo noteiktību, jo paredzams, ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas 
parametram.

Grozījums Nr. 236
Rebecca Harms

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. Kopienā 2012. gadā reģistrētam jaunam 
pasažieru automobilim atļautās īpatnējās
CO2 emisijas, ko mēra gramos uz 
kilometru, nosaka pēc šādas formulas:

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

Atļautās īpatnējas CO2 emisijas = 120 + a 
× (M – M0),

kur kur
M = automobiļa masa kilogramos (kg) M = automobiļa masa kilogramos (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120

Or. en
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Grozījums Nr. 237
Jens Holm

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. Sākot no 2012. gada 1. janvāra, 
Kopienā reģistrētam jaunam pasažieru 
automobilim atļautās īpatnējās CO2
emisijas, ko mēra gramos uz kilometru, 
nosaka pēc šādas formulas:

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

Atļautās īpatnējas CO2 emisijas = 120 + a 
× (F – F0),

kur kur

M = automobiļa masa kilogramos (kg) F = automobiļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

Autonomais balstvirsmas palielinājums 
(AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balastvirsmu, lai nenotiktu tā, ka šajā regulā priekšroka tiktu 
dota smagākiem variantiem (piemēram, pārejai uz dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem) un tiktu 
apgrūtināta automobiļu izmēra samazināšana, kas arī nozīmē svara samazinājumu. 
Balastvirsmas parametrs stimulēs automobiļu svara atšķirību ierobežošanu, kas ir pozitīvi no 
drošības apsvērumu viedokļa. Tas nodrošinās arī lielāku regulatīvo noteiktību, jo paredzams, 
ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas parametram. Līknei jābūt pēc iespējas 
zemākai, lai veicinātu samazinājumu un novērstu neatbilstīgus stimulus.
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Grozījums Nr. 238
Jorgo Chatzimarkakis

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 = CO2
emisiju mērķis + a × (M – M0),

kur kur

M = automobiļa masa kilogramos (kg) M = automobiļa masa kilogramos (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6
Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Grozījums Nr. 239
Adam Gierek

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),

Atļautais īpatnējais CO2 emisiju apjoms = 
130 + a × (M – M0) [g/km].

kur kur

M = automobiļa masa kilogramos (kg) M = automobiļa masa kilogramos (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = vidējā pašlaik ražošanā esošo vieglo 

automobiļu masa (kg)
f = (1 + AMI)6
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Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

a = 0.0457 a = 0.0228

Or. pl

Pamatojums

Vides un sociālu iemeslu dēļ maziem automobiļiem, kam ir mazākas CO2 emisijas un kuri 
izmanto mazāk degvielas ir jābūt pieejamākiem. Nosakot diferencētus emisiju mērķus 
ražotājiem, ir jānodrošina, lai mazo automobiļu ražotāji netiktu netaisnīgi sodīti un viņiem 
netiktu uzstādītas prasības ieguldīt nesamērīgus tehnoloģiskus pūliņus, kas radītu pārmērīgas 
izmaksas, kuru ietekme uz mazumtirdzniecības cenām būtu nepieņemama patērētājiem.

Grozījums Nr. 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6
Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %
a  = 0.0457 a = 0.0230

Or. it

Pamatojums

Vides un sociālu iemeslu dēļ maziem automobiļiem, kam ir mazākas CO2 emisijas ir jābūt 
pieejamākiem. Nosakot īpašus mērķus ražotājiem, ir jānodrošina, lai mazo automobiļu 
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ražotājiem netiktu uzstādītas prasības ieguldīt nesamērīgus tehnoloģiskus pūliņus, kas radītu 
pārmērīgas izmaksas un cenas kļūtu nepieņemamas patērētājiem.
Tāpēc ir jāpielāgo „a” (30% līkne).
Atsauce uz autonomo masas palielinājumu jāsvītro, lai nodrošinātu to, ka mērķi ir skaidri.

Grozījums Nr. 241
Marie-Noëlle Lienemann

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 
× (F – F0),

kur kur

M = automobiļa masa kilogramos (kg) F = automobiļa balstvirsma (attālums 
starp riteņiem x garenbāze) kvadrātmetros 
(m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ietekmes novērtējumu, kas pavada Komisijas priekšlikumu, balastvirsma ir 
efektīvāks parametrs nekā svars (sk. tabulu SEC(2007)1723 90.–91.lpp). Turklāt svars rada 
neatbilstīgu stimulu ražot smagākus automobiļus un, izstrādājot automobiļa dizainu, 
nepiemērot svara samazināšanu. Tāpēc balastvirsma ir jānosaka par parametru. Lai mazie 
automobiļi paliktu pieejami, ierosina zemāku līkni (30 %).
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Grozījums Nr. 242
Anders Wijkman

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 = 120 + a 
× (F – F0),

kur kur

M = automobiļa masa kilogramos (kg) F = automobiļa balstvirsma 
kvadrātmetros (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

Autonomais balstvirsmas palielinājums 
(AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Pamatojums

Masas parametrs ir jāaizstāj ar balstvirsmas parametru, lai izvairītos no tā, ka regulā tiek 
dota priekšroka atsevišķām CO2 samazināšanas tehnoloģijām (piemēram, pārejai uz 
dīzeļdegvielu, hibrīddzinējiem), bet citām ne. Balstvirsmas parametrs nodrošinās arī lielāku 
regulatīvo noteiktību, jo paredzams, ka izmaiņas laika gaitā būs mazākas, nekā masas 
parametram. 60 % līkne ir vistuvākā Komisijas ierosinājumam.

Grozījums Nr. 243
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Jaunam pasažieru automobilim atļautās 
īpatnējas CO2 emisijas, ko mēra gramos uz 
kilometru, nosaka pēc šādas formulas:
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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)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0

f = (1 + AMI)6

Autonomais masas palielinājums (AMI) = 
0 %

a = 0.0457 a = 0.0230

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas aplēsēm par priekšlikuma ietekmi, jebkurš slīpums, kas vienāds vai 
pārsniedz 60 % būs ļoti netaisnīgs, jo maziem automobiļiem tas izraisīs lielāku cenas 
pieaugumu nekā lieliem. Tas nostādīs neizdevīgākā situācijā patērētājus, kuri pērk šos mazos 
automobiļus, kuru CO2 emisijas ir zemākas. Tāpēc 30 % līkne ir taisnīgāka un efektīvāka. 
Turklāt nav nepieciešams apsvērt AMI. 

Grozījums Nr. 244
Marie-Noëlle Lienemann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – pēdējā rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Pamatojums

Ja svars ir lietderības parametrs, līkne nedrīkst būt stāvāka par 30 %, lai nepieļautu 
neatbilstīgu stimulu, kas varētu izraisīt drīzāk CO2 emisiju palielināšanos nekā 
pazemināšanos.
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Grozījums Nr. 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – pēdējā rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a = 0.0457 a = 0.0609

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas 2007. gada 19. decembra ietekmes novērtējumu (SEC(2007)1723) 
tādus kritērijus kā neitralitāte konkurences ziņā, ilgtspējība un sociālā vienlīdzība vislabāk 
var piemērot, ja no masas atkarīgās mērķa līnijas slīpums ir 80 %.

Grozījums Nr. 246
Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a No 2013. līdz 2020. gadam Kopienā 
reģistrētam jaunam vieglajam 
automobilim atļautās īpatnējās CO2
emisijas, ko mēra gramos uz kilometru, 
nosaka atbilstīgi gada vidējam lineārajam 
rādītājam, kas reģistrēts no 2012. līdz 
2020. gadam attiecībā uz automobiļu 
emisiju vidējo mērķlielumu. Gada vidējo 
rādītāju diferencē, pamatojoties uz 
transportlīdzekļa balstvirsmu un virziena 
koeficientu, kas atbilst 40 %.
Mērķlieluma diferencēšanas pasākumus, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem līdz 
2012. gada 1. janvārim saskaņā ar 
12. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.



PE407.904v01-00 176/191 AM\728751LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 247
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b No 2021. līdz 2025. gadam Kopienā 
reģistrētam jaunam vieglajam 
automobilim atļautās īpatnējās CO2
emisijas, ko mēra gramos uz kilometru, 
nosaka atbilstīgi gada vidējam lineārajam 
rādītājam, kas reģistrēts no 2020. līdz 
2025. gadam attiecībā uz automobiļu 
emisiju vidējo mērķlielumu. Ja piemēro 
gada vidējā rādītāja diferencēšanu, to 
veic, pamatojoties uz transportlīdzekļa 
balstvirsmu un virziena koeficientu, kas 
nepārsniedz 40 %.
Mērķlieluma diferencēšanas pasākumus, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem līdz 
2020. gada 1. janvārim saskaņā ar 
12. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jaunam pasažieru automobilim 
atļautās īpatnējas CO2 emisijas, ko mēra 
gramos uz kilometru un kuru pamatā ir 
tikai autotehnoloģija ir šādas:
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– 130 g 2015. gadā
– 110 g 2020. gadā
– 95 g 2025. gadā
– 75 g 2030. gadā.
Šos mērķus pārskata ik pēc pieciem 
gadiem atbilstīgi Komisijas veiktajam 
ietekmes novērtējumam.

Or. en

Pamatojums

Jau tagad noteikti skaidri un tālejoši mērķi dos iespēju ražotājiem veidot modeļus saskaņā ar 
tiem. Turklāt ir jāveic regulāri ietekmes novērtēšanas pētījumi un pārskatīšana, lai pielāgotu 
mērķus jaunai tehnoloģiju attīstībai.

Grozījums Nr. 249
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katru gadu sākot no 2020. gada 
1. janvāra piemēro 1. punkta formulu, 
aizstājot „120” ar „80”.
Katru gadu sākot no 2025. gada 
1. janvāra piemēro 1. punkta formulu, 
aizstājot „80” ar „60”.

Or. en

Pamatojums

Automobiļu nozarei ir jāpiemērojas, lai izpildītu vispārējos uzdevumus attiecībā uz CO2
emisiju samazināšanu. Ierosina vidējo līmeni, kas nepārsniedz 80 g CO2/km no 2020. gada un 
60 g CO2/km no 2025. gada, lai ilgtermiņā sniegtu stimulu transportlīdzekļu CO2 emisiju 
samazināšanai.
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Grozījums Nr. 250
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visiem viegliem automobiļiem ar 
ekoloģisku inovāciju palīdzību nodrošina 
turpmāku CO2 emisiju samazināšanos:
– 10 g samazinājums 2015. gadā
– 20 g samazinājums 2020. gadā
– 25 g samazinājums 2025. gadā
– 30 g samazinājums 2030. gadā.

Or. en

Pamatojums

Obligātas ekoinovācijas nodrošinās turpmāku samazinājumu.

Grozījums Nr. 251
Chris Davies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katru gadu sākot no 2020. gada 
1. janvāra piemēro 1. punkta formulu, 
„80” izmantojot par vidējām īpatnējām 
atļautajām CO2 emisijām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai nozarei jau tagad tiktu noteikti vidēja termiņa (2020) mērķi, lai tā varētu plānot 
nepieciešamā samazinājuma sasniegšanu ar pēc iespējas zemākām izmaksām.  Mērķis 80 g 
CO2/km ir tālejošāks par 2007. gada oktobrī Parlamenta nolemto mērķi, atzīstot, ka patlaban 
nozarei ir daudz progresīvāka nostāja un ka patērētāji izdara spiedienu, lai ieviestu izmaiņas 
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straujā naftas cenu kāpuma dēļ. 

Grozījums Nr. 252
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katru gadu no 2020. līdz 2024. gadam 
ieskaitot piemēro 1. punkta formulu, 
aizstājot „katru gadu no 2012. gada līdz 
2019. gadam ieskaitot” ar „katru gadu no 
2020. gada līdz 2024. gadam ieskaitot”, kā 
arī „120” ar „80”.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar šī paša autora 1. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 253
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katru gadu sākot no 2020. gada 
1. janvāra piemēro 1. punkta formulu, 
aizstājot „130” ar „95” un grozot mainīgā 
„a” vērtību tā, lai tā atbilstu pūliņu 
sadalei ražotāju starpā. Šādu grozījumu, 
kas paredzēts šīs regulas nebūtisku 
elementu grozīšanai, Komisija ierosina 
2012. gadā un pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 12. panta 3. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Nekavējoties regulā iekļauj otro samazināšanas posmu, lai veicinātu inovācijas autobūves 
nozarē un lai nodrošinātu, ka zemāku oglekļa emisiju tehnoloģijas nonāk tirgū un būtu 
iespējams sasniegt vistālejošākos ES CO2 emisiju samazināšanas mērķus. 95g CO2/km mērķis 
ir nepieciešams inovāciju stimulēšanai, kā arī lai notiktu virzība uz tehnoloģiju maiņu.

Grozījums Nr. 254
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Jau vairākus gadus ir dažādi nulles emisiju transportlīdzekļu tipi, piemēram, elektriskie vai 
hibrīddzinēju transportlīdzekļi, un daudzi ražotāji tos attīsta, bet līdz šim laikam nulles 
emisiju transportlīdzekļi nav laisti tirgū pietiekamā daudzumā. Nepieciešams veicināt šādu 
transportlīdzekļu ražošanu.

Grozījums Nr. 255
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katru gadu no 2025. gada piemēro 
1. punkta formulu, aizstājot „katru gadu 
no 2020. gada līdz 2024. gadam ieskaitot” 
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ar „katru gadu no 2025. gada”, kā arī 
„80” ar „60”.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar šī paša autora 1. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 256
Martin Callanan, Chris Davies

Regulas priekšlikums
I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums
Ārkārtīgi zemu oglekļa emisiju 

transportlīdzekļi
Aprēķinot transportlīdzekļa ražotāja gada 
vidējās īpatnējās CO2 emisijas apmērus, 
visi 3. pantā noteiktie ārkārtīgi zemas 
oglekļa emisijas transportlīdzekļi, kas 
attiecīgajā kalendārajā gadā ir reģistrēti 
Eiropas Savienībā, tiek uzskaitīti, reizinot 
to skaitu ar koeficientu, kura vērtība tiek 
noteikta saskaņā ar šādu plānu:
2012: 10 reizes
2013: 7 reizes
2014: 4 reizes
2015: 2 reizes
No 2016. gada 1. janvāra šis koeficients 
vairs netiek piemērots.

Or. en

Pamatojums

Ražotāji iegulda ievērojamus līdzekļus, lai izstrādātu pilnīgi jaunas ārkārtīgi zemas oglekļa 
emisijas transportlīdzekļu tehnoloģijas, kuras nodrošina, ka CO2 emisijas ir ievērojami 
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zemākas, nekā to nodrošina tehnoloģijas, kas pašlaik ir pieejamas Eiropas tirgū. Agrīnās 
ražošanas stadijās šīs tehnoloģijas būs ļoti dārgas un būs pieejams relatīvi neliels skaits šo 
transportlīdzekļu. Lai veicinātu turpmākus ieguldījumus to straujā tirdzniecībā, regulas 
priekšlikumā jāiekļauj pagaidu sistēma, kas ļauj piešķirt tiesību aktos paredzētus 
superkredītus ārkārtīgi zemas oglekļa emisijas transportlīdzekļu ražošanai.

Grozījums Nr. 257
Bogusław Sonik

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:

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību 6. panta 1. punktam. Monitoringam un 
ziņojumu iesniegšanai ir jānotiek vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai novērstu tirgus 
traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc 2012. gadam jābūt sākuma gadam. 
Ražotājiem jāzina izpildes dati par mēnesi, lai vajadzības gadījumā varētu reaģēt uz tirgus 
tendencēm.

Grozījums Nr. 258
Martin Callanan

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:
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Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību 6. panta 1. punktam. Monitoringam un 
ziņojumu iesniegšanai ir jānotiek vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai novērstu tirgus 
traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc 2012. gadam jābūt sākuma gadam. 
Ražotājiem jāzina izpildes dati par mēnesi, lai vajadzības gadījumā varētu reaģēt uz tirgus 
tendencēm.

Grozījums Nr. 259
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
II. pielikums – A daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Par gadu, kas sākas 2016. gada 
1. janvārī, un katru nākamo gadu 
dalībvalsts par katru jaunu tās teritorijā 
reģistrētu nulles emisijas transportlīdzekli 
papildus 1. punktā minētajiem datiem 
apkopo datus par īpatnējo CO2 (g/km) 
emisiju daudzumu saistībā ar nulles 
emisijas transportlīdzekļa patēriņam 
ražoto degvielu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams veicināt nulles emisiju transportlīdzekļu ražošanu. Degvielas ražošana nulles 
emisiju transportlīdzekļiem izraisa SEG emisijas, piemēram, elektroenerģijas ražošana 
elektriskajiem transportlīdzekļiem. Tās jāņem vērā no 2016. gada un turpmāk. Neaprēķinot 
summāro CO2 emisiju pirms minētā gada, būs iespējams sniegt papildu stimulu nulles emisiju 
transportlīdzekļiem.
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Grozījums Nr. 260
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas minēta 1. punktā,
jāizraksta no minētā pasažieru automobiļa 
atbilstības sertifikāta. Ja atbilstības 
sertifikātā norādīta gan minimālā, gan 
maksimālā pasažieru automobiļa masa, 
dalībvalstis šīs regulas mērķiem izmanto 
tikai skaitli, kas atbilst maksimālajai masai.

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, 
jāizraksta no minētā pasažieru automobiļa 
atbilstības sertifikāta. Ja atbilstības 
sertifikātā norādīta gan minimālā, gan 
maksimālā pasažieru automobiļa masa, 
dalībvalstis šīs regulas mērķiem izmanto 
tikai skaitli, kas atbilst maksimālajai masai.
Divu degvielu transportlīdzekļu gadījumā 
(benzīns/gāze), kuru atbilstības sertifikātā 
ir doti specifiski dati par CO2 emisijām 
abiem degvielu veidiem, dalībvalstis 
izmanto tikai ar gāzi saistītos datus.

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar oficiālajiem datiem divu degvielu transportlīdzekļi tiek darbināti gandrīz tikai ar 
gāzi. Turklāt ir jāveicina gāzveida degvielu izmantošana kā alternatīva benzīnam ar mērķi 
samazināt emisijas un diversificēt enerģijas piegādi.

Grozījums Nr. 261
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neatkarīgi no 2. punkta, ja 
transportlīdzekli reģistrē pirmo reizi 
pamatojoties uz individuālu valsts 
apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 
2007/46/EK 24. pantu, 1. punktā minēto 
informāciju ņem no individuālā 
apstiprinājuma sertifikāta vai tā 
pielikumiem. Divu degvielu 
transportlīdzekļu gadījumā 
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(benzīns/gāze), kuru atbilstības sertifikātā 
ir doti specifiski dati par CO2 emisijām 
abiem degvielu veidiem, dalībvalstis 
izmanto tikai ar gāzi saistītos datus, ja 
vien tie ir iegūti, ievērojot Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 un ANO/EEK Regulu 
Nr. 115.

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir aptvert tos gadījumus, kad transportlīdzeklis ir reģistrēts, balstoties uz 
individuālu valsts apstiprinājumu, jo šādā gadījumā nav nepieciešams Eiropas atbilstības 
sertifikāts (kā noteikts Direktīvā 2007/46/EK). ANO un EK regulās mērīšanas un 
sertificēšanas metodes ir vienādas.

Grozījums Nr. 262
Martin Callanan

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:

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību 6. panta 1. punktam. Monitoringam un 
ziņojumu iesniegšanai ir jānotiek vienlaikus ar regulas īstenošanu, lai novērstu tirgus 
traucējumus un ražotāju diskriminēšanu. Tāpēc 2012. gadam jābūt sākuma gadam. 
Ražotājiem jāzina izpildes dati par mēnesi, lai vajadzības gadījumā varētu reaģēt uz tirgus 
tendencēm.
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Grozījums Nr. 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) par jauna automobiļa katra tipa katra 
modeļa katru versiju:

(d) par jauna automobiļa katra tipa katra 
varianta katru versiju:

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā teksta formulējuma maiņa nodrošina atbilstību Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
B punktā dotajām definīcijām.

Grozījums Nr. 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz jauna automobiļa katra tipa 
katra modeļa katru versiju fiksē pirmo reizi 
reģistrēto jauno pasažieru automobiļu 
skaitu, īpatnējās CO2 emisijas un 
automobiļa balstvirsma.

4. Attiecībā uz jauna automobiļa katra tipa 
katra varianta katru versiju fiksē pirmo 
reizi reģistrēto jauno pasažieru automobiļu 
skaitu, īpatnējās CO2 emisijas un 
automobiļa balstvirsma.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā teksta formulējuma maiņa nodrošina atbilstību Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
B punktā dotajām definīcijām.
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Grozījums Nr. 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
II a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa PIELIKUMS
Kompensēšanas kārtība par ekoinovāciju 

nodrošināto iespējamo emisiju 
samazinājumu

1. Komisija izveido ekspertu komiteju 
(ekoinovāciju novērtēšanas komiteju), 
kuras sastāvā ir kompetento Komisijas 
dienestu pārstāvji un kura izskata 
ražotāju iesniegtos pieteikumus, lai 
piešķirtu kompensāciju par iespējamo 
emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar 
īpatnējo CO2 emisiju daudzumu. Komiteja 
var pieaicināt neatkarīgus ekspertus un 
katru ceturksni sniedz ziņojumu 
komitejai, kas izveidota saskaņā ar 
12. pantu.
2. Vajadzības gadījumā komiteja katru 
ceturksni rīko sēdes, lai apstiprinātu 
tehniskos pasākumus, ar kuriem 
iespējams samazināt īpatnējo emisiju 
daudzumu, un lai lemtu par attiecīgajiem 
pieteikumiem. Komitejas lēmumi ir 
apstrīdami.
3. Lai pasākumus varētu uzskatīt par 
tādiem, ar kuriem kompensē ražotājiem 
noteiktos īpatnējo emisiju mērķus, tie  
(a) nodrošina izmērāmu ieguldījumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā;
(b) ir nepārprotami attiecināmi uz 
noteikta transportlīdzekļu tipa vai noteikta 
šā tipa transportlīdzekļu skaita radītajām 
CO2  emisijām;
(c) neattiecas uz tipa apstiprināšanu 
saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK vai 
citām ES tiesiskajām prasībām;
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(d) veicina to siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, kuras nav ietvertas testa 
procedūras rezultātos.
4. Iesniedzot pieteikumu kompensācijai 
par ekoinovācijām, transportlīdzekļu 
ražotājs sniedz šādus ticamus datus:
(a) pasākuma nodrošināto siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu (izteiktu kā 
CO2 ekvivalentu);
(b) apliecinošus dokumentus, ka 
pasākums neattiecas uz tipa 
apstiprināšanu;
(c) apliecinošus dokumentus, ka 
pasākums neietekmē tipa apstiprināšanā 
noteiktās patēriņa un emisiju vērtības vai 
arī šī ietekme ir nebūtiska;
(d) izziņu par to, vai un kādā mērā 
pasākuma ietekme ir saistīta ar 
transportlīdzekļa svaru un vai ietekme 
vienādā mērā attiecas uz visiem 
transportlīdzekļiem neatkarīgi no to svara.
5. Iesniedzot pieteikumu par attiecīgajā 
gadā noteiktā īpatnējo emisiju mērķa 
koriģēšanu, ražotājs papildus datiem par 
pasākuma atzītu ietekmi uz 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanu 
iesniedz priekšlikumu par to, kā šo 
samazināšanu attiecināt uz konkrētiem 
automašīnu modeļiem vai uz visiem 
ražotāja izgatavotajiem automašīnu 
modeļiem.
6. Datiem par iespēju samazināt CO2 vai 
siltumnīcefekta gāzu emisijas jābūt 
apstiprinātiem neatkarīgā iestādē. Šī 
neatkarīgā iestāde
(a) ir uzticama un apstiprināta testēšanas 
iestāde;
(b) novērtējot siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanas pasākumus, tā nodrošina 
neitralitāti un ir kompetenta mehānisko 
transportlīdzekļu tehnoloģijas jomā.
Šos uzdevumus var veikt visas iestādes, 
kuras ir atzītas saskaņā ar Direktīvas 
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2007/46/EK 41. pantu.
7. Neatkarīgās iestādes apstiprinājumā 
par pasākuma spēju samazināt īpatnējās 
CO2 vai siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 
jābūt šādai dokumentāri pamatotai 
informācijai:
(a) pasākuma tehniskie rezultāti attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu (izteikti kā 
CO2 ekvivalents);
(b) ražotāja un/vai komponentu 
piegādātāja sniegto datu ticamība;
(c) iespējamā mijiedarbība (tostarp 
kompromisa risinājumi) ar citiem 
pasākumiem, kas ir iekļauti tipa 
apstiprinājuma procedūrā, vai ar citiem 
pasākumiem, par kuriem ir iesniegts 
kompensācijas pieteikums vai tā jau ir 
saņemta;
(d) autovadītāja braukšanas paradumu 
ietekme uz emisiju samazinājumu, ko var 
panākt, reālos apstākļos piemērojot 
attiecīgo pasākumu;
(e) datu ticamība attiecībā uz 
transportlīdzekļu tipiem, kam piemēro 
konkrēto pasākumu, cik šādu 
transportlīdzekļu ir reģistrēts un saistītā 
ietekme uz ražotāja radīto CO2 emisiju 
vidējo daudzumu.
7.1. Komiteja, kas izveidota saskaņā ar šīs 
regulas 12. pantu, pārbauda, vai 
pieteikums par ekoinovācijas 
apstiprināšanu ir atbilstīgs, un triju 
mēnešu laikā pēc pieteikuma dokumentu 
iesniegšanas pieņem lēmumu par 
kompensācijas piešķiršanu attiecībā uz 
konkrēto ekoinovāciju. Šajā sakarībā 
Komisija iesniedz komitejai priekšlikumu.
Viena mēneša laikā pēc komitejas 
lēmuma paziņošanas pieteikuma 
iesniedzējs var Komisijā iesniegt 
apelāciju, apstrīdot komitejas lēmumu.
Komisija šo apelāciju iesniedz komitejā, 
kura to izskata triju mēnešu laikā un 
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pieņem lēmumu.
Visus lēmumus par kompensāciju 
piešķiršanu ekoinovācijām Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
8. Ja pieteikums par pagarinājumu ir 
apstiprināts uz kalendāro gadu un pa to 
laiku pasākumi saistībā ar tipa 
apstiprināšanas procedūru vai citām 
tiesību normām nav noteikti par 
obligātiem, lai nākamajos gados saņemtu 
kompensāciju, apliecinoši dokumenti ir 
jāiesniedz tikai par transportlīdzekļu 
tipiem, kuriem attiecīgo pasākumu 
piemēroja, par to, cik attiecīgā tipa 
transportlīdzekļi ir reģistrēti un par 
saistīto ietekmi uz ražotāja radīto CO2
emisiju vidējo daudzumu.
9. Automobiļu sastāvdaļu piegādātāji var 
iesniegt pieteikumu par tāda pasākuma 
apstiprināšanu, ar ko iespējams samazināt 
CO2 vai siltumnīcefekta gāzu emisijas, ja 
viņi iesniedz apliecinošus dokumentus un 
neatkarīgu ekspertu apliecinājumus, kas 
izsniegti saskaņā ar šā pielikuma 
3. punkta (a) līdz 
(d) apakšpunktu,4. punkta 
(a) līdz (d) apakšpunktu un 7. punkta 
(a) līdz (d) apakšpunktu.
10. Ja ražotāja kompensācijas pieteikums 
attiecas uz kādu emisiju samazināšanas 
pasākumu, par ko sastāvdaļu 
piegādātājam jau ir piešķirta 
kompensācija, ražotājam ir jāiesniedz 
tikai šā pielikuma 5. punktā minētie 
apliecinošie dokumenti un 7. punkta 
(e) apakšpunktā minētais neatkarīga 
eksperta izdotais apliecinājums.

Or. de

Pamatojums

Apstiprinās tikai tos pasākumus, kas salīdzinājumā ar spēkā esošajām prasībām nodrošina 
acīm redzamus rezultātus. Tehniskos pierādījumus nodrošina pieteikuma iesniedzējs, savukārt 
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politiskā atbildība ir Komisijas ziņā. Visiem datiem ir jābūt apstiprinātiem ar neatkarīga 
eksperta slēdzienu, kurš ir tiesīgs veikt testus saskaņā ar tipa apstiprinājuma procedūru. Ja 
pasākums ir atzīts par ekoinovāciju, jāpārbauda tikai tie elementi, kas mainās atkarībā no 
ražotāja reģistrētajiem jaunajiem automašīnu modeļiem.
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