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•
    37,5% CO2 izmešu samazinājums līdz 2030. gadam jaunām vieglajām automašīnām un
mikroautobusiem;

•
    pasākumi, lai mazinātu pārejas uz mazoglekļa ekonomiku sociālās sekas;

• pilna aprites cikla emisiju novērtējums.

Auotransports rada apmēram 20% ES siltumnīcefekta emisiju - ©AP Images/Eiropas Savienība-EP
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Deputāti trešdien apstiprināja vienošanos ar ES valstu ministriem, kas paredz līdz 2030.
gadam samazināt vieglo automašīnu un mikroautobusu siltumnīcefekta gāzu izmešus.
 
Vienošanās  paredz  līdz  2030.  gadam par  37,5% samazināt  jauno  automašīnu  izmešus.
Eiropas Komisija bija ierosinājusi 30% samazinājum. Noteikumi arī paredz līdz 2030. gadam
par 31% samazināt mikroautobusu radītos CO2 izmešus.
 
“Parlaments sarunās stingri iestājās par priekšlikuma būtības saglabāšanu, lai tas sniegtu
patiesus ieguvumus veselības jomā un inovāciju attīstībā. Mēs mērķi sasniedzām, neraugoties
uz autobūves nozares un atsevišķu dalībvalstu iebildumiem,” sacīja EP ziņotāja Mirjama Dalli
(S&D, Malta).
 
Jaunie noteikumi tika apstiprināti ar 521 balsi pret 63, 34 deputātiem atturoties. Tagad tie vēl
oficiāli jāapstiprina ES Padomei.
 
Pāreja uz mazoglekļa ekonomiku - sociālās sekas
 
Ražotājiem, kuru ražoto auto modeļu vidējais izmešu apjoms pārsniegs noteiktās robežas, būs
jāmaksā par pārsniegtajām emisijām. Līdz 2023. gadam Eiropas Komisijai būs jāizvērtē, vai šie
līdzekļi būtu izmantojami, lai finansētu taisnīgu pāreju uz bezizmešu mobilitāti un atbalstītu
autonozarē nodarbināto cilvēku prasmju uzlabošanu.
 
Pilna aprites cikla novērtējums
 
Jaunie noteikumi paredz ES līmenī izvērtēt auto radītos izmešus visa “dzīves cikla” laikā.
Eiropas Komisijai  līdz 2023. gadam jāizvērtē,  vai  tam nepieciešama kopīga metodoloģija.
Nepieciešamības gadījumā pēc tam būtu jāpieņem attiecīgi  noteikumi.
 
Pamatinformācija
 
Transporta nozare ir vienīgā ES, kurā kopš 1990. gada nav būtiski samazinājies siltumnīcefekta
emisiju  apjoms.  Eiropas  Vides  aģentūras  aprēķini  liecina,  ka  transporta  nozarē  tieši
autotransports rada lielāko daļu izmešu (72,9% 2016. gadā). Tas saražo apmēram 20% visas
ES siltumnīcefekta emisiju.
 
Papildu informācija
Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (27.03.2019)
Debašu videoieraksts (27.03.2019)

Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: CO2 standards for new cars and vans
Pētījums: post-2020 CO2 emission targets for cars and vans - the right level of ambition?
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://www.eea.europa.eu/themes/transport
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk
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https://twitter.com/EP_Environment

