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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko, īstenojot daļu no 
Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, 
nosaka emisijas standartus jauniem pasažieru automobiļiem
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0856),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0022/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, kā arī Transporta un tūrisma komitejas 
un Juridiskās komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums regulai
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. 
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Or. it

Pamatojums

Uzskata šādus pasākumus par nozīmīgiem un aicina Komisiju ņemt tos vērā, pārskatot testa 
procedūras.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums regulai
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Tas, kā ražotājs ievēro mērķus saskaņā 
ar šo regulu, jānovērtē Kopienas līmenī.
Ražotāji, kam vidējās īpatnējās CO2
emisijas pārsniedz ar šo regulu atļautās 
emisijas, sākot ar 2012. gada, par katru 
kalendāro gadu maksā par pārsniegtajām 
emisijām. Šai maksai jāmainās 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, lai 
palielinātu atbalstu pētījumiem CO2
emisiju samazināšanas jomā un 
novatoriskiem pasākumiem automobiļu 
nozarē.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi, ka minētie līdzekļi tiek novirzīti pētniecībai un jauninājumiem automobiļu nozarē.
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Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets un mērķi Priekšmets, mērķi un uzdevumi
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. Šī 
regula nosaka uzdevumu attiecībā uz 
jaunajiem automobiļiem — vidēji 120g
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, 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. Šī regula 
nosaka arī uzdevumu attiecībā uz 
jaunajiem automobiļiem — vidējās 
emisijas ne vairāk kā  95 g CO2/km, sākot 
no 2020. gada 1. janvāra.

Or. it

Pamatojums

Automobiļu nozarei ir jāpiemērojas, lai izpildītu vispārējos uzdevumus attiecībā uz CO2
emisiju samazināšanu. Tiek ierosināts vidējais emisiju līmenis, sākot no 2020. gada — ne 
vairāk kā 95g CO2/km, kas atbilst Parlamenta 2007. gada 24. oktobra rezolūcijā par 
Kopienas stratēģiju CO2 emisiju samazināšanai paustajai nostājai.
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Grozījums Nr. 4

Priekšlikums regulai
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī regula attiecas uz M1 kategorijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas 
definēti Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā, kuru (svītrojums) 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. it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums regulai
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 
vai, ja saskaņā ar 9. pantu ražotājam piešķir 
atkāpi, atbilstīgi minētajai atkāpei.

Kalendārajā gadā, kas sākas 2020. gada 
1. janvārī, un katrā nākamajā 
kalendārajā gadā pasažieru automobiļu 
vidējais īpatnējais CO2 emisiju apjoms tiks 
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noteikts, pamatojoties uz pārskatu 
saskaņā ar 10. pantu.

Or. it

Pamatojums

Īpatnējo emisiju apjoma mērķi Komisija noteiks tad, kad šī regula tiks pārskatīta.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums regulai
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Maksas par pārsniegtajām emisijām 
jāuzskata par Eiropas Savienības budžeta 
ieņēmumiem un jāizmanto, lai palielinātu  
pētījumus tehnoloģisko jauninājumu 
jomā CO2 emisiju samazināšanai no 
transportlīdzekļiem un bezemisiju 
transportlīdzekļu attīstīšanai.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi, ka minētie līdzekļi tiek novirzīti pētniecībai un jauninājumiem.

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums regulai
8. pants – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) vidējā masa visiem jaunajiem 
pasažieru automobiļiem Kopienā 
iepriekšējā kalendārajā gadā.

Or. it
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Pamatojums

Ierosināts, lai vidējā masa tiek pulicēta arī visiem jaunajiem pasažieru automobiļiem..

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums regulai
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Līdz 2016. gada 30. jūnijam un 
turpmāk 30. jūnijā katros nākamajos 
trijos gados Komisija izdara grozījumus 
I Pielikumā attiecībā uz MO , lai tas būtu 
vidējais no jaunu pasažieru automobiļu 
vidējās masas, par kuriem pēdējos trijos 
kalendārajos gados vidējā masa ir 
publicēta saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
(da) apakšpunktu.  Grozījums stājas spēkā 
no sekojošā gada 1. janvāra.
Šādu grozījumu, kas paredzēts šīs regulas 
nebūtisku elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 12. panta 
3. punktā.

Or. it

Pamatojums

Komisijai tiek dota iespēja ik pa trīs gadiem izdarīt grozījumus I Pielikumā saskaņā ar 
komitoloģijas procedūru, pamatojoties uz visu jauno pasažieru automobiļu vidējās masas 
izmaiņām. 

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums regulai
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisija līdz 2014. gada 
31. decembrim iesniedz priekšlikumu 
regulai, ar kuru nosaka vidējo emisiju 
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līmeni, kurš nekādā gadījumā nedrīkst 
būt augstāks par 95g, kas jaunajiem 
automobiļiem jāsasniedz līdz 2020. gada 
1. janvārim.
Pirms šī priekšlikuma iesniegšanas veic  
vispārēju ietekmes novērtējumu uz 
automobiļu ražošanas un ar to saistītajām 
nozarēm līdztekus ar precīzu izdevumu un 
ieņēmumu analīzi, ņemot vērā attīstību 
tehnoloģisko jauninājumu jomā attiecībā 
uz CO2 emisiju samazināšanu.  Nosakot 
vidējo emisiju līmeni, Komisija ņem vērā 
situāciju starptautisko nolīgumu jomā 
saistībā ar periodu pēc 2012. gada.
Komisija izskata arī iespējas iztikt bez 
pašreizējās nodalīšanas starp dažādiem 
pasākumiem, kas paredzēti emisiju 
samazināšanas konkrēta mērķa 
sasniegšanai, īpaši attiecībā uz 
pasākumiem, kas saistīti ar 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem un 
citiem papildu pasākumiem.  

Or. it

Pamatojums

 Komisija noteiks vidējo emisiju līmeni, pārskatot šo regulu. Šo līmeni, kurš nekādā gadījumā 
nevar pārsniegt 95g/km, nosaka atbilstīgi tehnoloģiskajai attīstībai un starptautisko sarunu 
rezultātiem. Referents cer, ka pēc 2020. gada Komisija atteiksies no pašreizējā sadalījuma 
starp papildu pasākumiem un pasākumiem attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums regulai
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 

No 2010. gada 1. janvāra patērētājiem 
sniegto informāciju par īpatnējo CO2 
emisiju apjomu no pasažieru 
automobiļiem reglamentē ar 
Direktīvu 1999/94/EK.
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automobiļiem, ko piedāvā pārdošanā, 
atšķiras no I pielikumā šim pasažieru 
automobilim noteiktā īpatnējās emisijas 
mērķa.

Or. it

Pamatojums

Noteikumus par patērētāju informēšanu vislabāk reglamentēt saistībā ar 
Direktīvu 1999/94/EK
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikums regulai, ar ko nosaka CO2 emisiju prasības jauniem pasažieru automobiļiem, 
veido daļu no mērķtiecīgākas stratēģijas, ar kuru ES apņēmīgi un vienpusēji plāno līdz 
2020. gadam samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju līmeni par 20 %.

Ceļu transporta nozare rada visvairāk siltumnīcu efektu izraisošo gāzu emisiju ES, veidojot 
12 % no visām oglekļa dioksīdu emisijām, un, vēl svarīgāk, šajā nozarē emisiju līmenis arvien 
palielinās. Ievērojamie sasniegumi automobiļu tehnoloģijās nav pietiekami, lai neitralizētu 
satiksmes plūsmas pieauguma un automobiļu izmēru ietekmi. 

Kā zināms, šie notikumi bija par pamatu šīs regulas izveidei. 1998. gadā starp Komisiju un 
automobiļu ražotājiem tika noslēgta brīvprātīga vienošanās, kā rezultātā CO2 emisijas 
samazinājās par 13,5 %, salīdzinot ar 1995. gadu, lai gan uzskatīja, ka tas nav pietiekami, lai 
sasniegtu vēlamos rezultātus. 2007. gada februārī Komisija ierosināja pieņemt integrētu 
pieeju, kas vērsta uz diviem faktoriem: samazināt emisijas, uzlabojot dzinēju tehnoloģijas, lai 
sasniegtu mērķi — jauniem automobiļiem vidēji 130 g CO2/km emisijas, un līdz 2012. gadam 
emisijas samazināt vēl par 10 g CO2/km, izmantojot citus tehnoloģiskus uzlabojumus un 
vairāk izmantojot biodegvielu. 2007. gada oktobrī Parlaments pieņēma rezolūciju, kas 
principā atbalsta šo integrēto pieeju, taču atbalstīja mērķtiecīgākus un ilgtermiņa mērķus: līdz 
2015. gadam samazināt CO2 emisijas līdz 125 g/km un ilgtermiņā līdz 2020. gadam samazināt 
CO2 emisijas līdz 95 g/km, un, cerams, līdz 2050. gadam — 70 g/km.

Priekšlikums regulai atbilst iepriekšējā paziņojuma koncepcijai un mērķiem, īpaši attiecībā uz 
integrētas pieejas mērķiem, termiņu un pieņemšanu. Tas arī paredz attiecīgo mērķu dalījumu 
pēc ražotāja, pamatojoties uz „masas” lietderīguma parametru. Priekšlikumā paredzēta 
sistēma soda piemērošanai, kas aprēķināta, ņemot vērā pamata summu, un kas, sākot ar 
2012. gadu, tikts palielināta, ja nospraustie mērķi netiks sasniegti. Atbrīvojumu mehānisms 
attiecas uz tiem ražotājiem, kuru ražošanas apjomi ES nepārsniedz 10 000 vienības, un arī uz 
ad hoc īpašajiem mērķiem, kas jāizskata Komisijā. Visbeidzot, šis priekšlikums ļauj 
ražotājiem sadarboties, tādējādi kopīgi sasniedzot nospraustos mērķus.

Referents kopumā atbalsta šo priekšlikumu regulai, īpaši tās priekšmetu, uzdevumus un 
mērķus. Viņš uzskata, ka autobūves ražošanas nozarei jāsasniedz vispārējie mērķi attiecībā uz 
CO2 emisiju samazināšanu, neskatoties uz to īpašajām iezīmēm (autovadītāju uzvedība, 
automobiļu parka atjaunošana, infrastruktūra). Tāpēc viņš uzskata, ka, kamēr šie mērķis vēl 
nav apstiprināti un Komisija nav noteikusi īstenošanas termiņus, ir būtiski tiekties uz 
Parlamenta ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un ierosināt vidējo CO2 emisiju līmeni 2020. gadam 
— ne vairāk par 95 g/km. Precīzāku mērķi, kurš, kā referents cer, būs vērienīgāks, Komisija 
noteiks pēc regulas pārskatīšanas, un tas jāīsteno līdz 2014. gadam, bet pirms tam tiks veikts 
vispārējs ietekmes novērtējums kopā ar ekonomikas, vides un sociālās ietekmes analīzi uz 
ražošanas ķēdi kopumā.

Referents pilnībā atbalsta integrētās pieejas izmantošanu šī sistēmas posma īstenošanai; taču 
viņš domā, vai nebūtu pareizāk, ja par noteikumiem attiecīgo nosprausto mērķu sasniegšanai 
lemtu automobiļu ražošanas nozares pārstāvji. Debatēs par tiesību aktu nav jāapspriež 
jautājums par to, vai nozare sasniegs tai nospraustos mērķus, pilnveidojot tehnoloģijas, 
izmantojot papildu pasākumus vai citā veidā, ar nosacījumu, ka šos mērķus var viegli 



PE406.014v01-00 14/14 PR\722785LV.doc

LV

aprēķināt un novērtēt, izmantojot esošos testēšanas ciklus, un ka tie tiks īstenoti. Tāpēc 
referents aicina Komisiju apsvērt iespēju ilgtermiņā atteikties no tā, ka pašreiz tiek nošķirti 
papildu pasākumi no pasākumiem attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Referents arī atbalsta lietderīguma parametra izvēli: Komisija savā priekšlikumā ir 
izvēlējusies masas parametru, kas, pēc tās vārdiem sakot, „dod pietiekamu priekšstatu par 
pašreizējām emisijām, tādējādi ļaujot noteikt reālistiskākus un konkurenci neietekmējošus 
mērķus,    un dati par masu ir pieejami uzreiz”.

Taču Komisija automātiski neizslēdz iespēju izmantot alternatīvu parametru tādā mērā, kādā 
tā savā priekšlikumā to uzskata par piemērotu, jo „dati par alternatīvu lietderības parametru, 
kas ir balstvirsma (attālums starp riteņiem x garenbāze)...jāapkopo”.
Parlaments savā oktobra rezolūcijā ar lielu vairākumu noraidīja masas parametra ieviešanu, 
un atbalstīja protektora nospiedumus. Referents saprot, ka protektora nospiedums sniedz 
lielāku garantiju no vides viedokļa, jo tas ir mazāk pakļauts nevēlamu apstākļu ietekmei 
(masas palielināšana, lai emisiju samazināšanas mērķis nebūtu tik stingri noteikts).

Referents vēl nav iesniedzis Komisijas priekšlikuma labojumus attiecībā uz lietderīguma 
parametra maiņu, taču patur tiesības izskatīt Parlamenta nostāju turpmākajos likumdošanas 
procesa posmos.

Attiecībā uz piemaksu par pārsniegtajām emisijām referents ierosina to izmantot, lai finansētu 
gan pētniecības papildu jomas (piemēram, tīrus un energoefektīvus siltumdzinējus, integrētās 
drošības sistēmas), gan progresīvās tehnoloģijas (piemēram, ūdeņraža un degvielas 
akumulatorus, nomaināmu hibrīdu izveidi, 2. paaudzes biodegvielas).

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu jautājumā par sodiem, ko piemēro šo mērķu 
neievērošanas gadījumā, lai gan izsaka vēlmi apsvērt risinājumus, kas padarītu šo sistēmu 
elastīgāku pirmajā tās īstenošanas posmā (2012.–2015. gadā), tajā pašā laikā atbalstot un 
iedrošinot ražotāju līdzdalību.

Referents ierosina arī vairākas tehniskas korekcijas šajā Komisijas priekšlikumā, īpaši 
attiecībā uz 2610 kg references masas atsaukumu, jo viņš uzskata, ka tādējādi pārāk daudz 
kravas transportlīdzekļu tiks izslēgti no šīs regula jomas.

Visbeidzot, referents ir izdarījis labojumus pantā, kas attiecas uz informāciju, kura jāsniedz 
patērētājiem, jo viņš uzskata, ka šajā jomā jāvadās pēc Direktīvas 1999/94/EK.
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