
PA\1192503LV.docx PE643.178v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2019/0101(COD)

15.11.2019

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 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
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Atzinuma sagatavotāja (*): Anna Cavazzini

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 57. pants



PE643.178v01-00 2/9 PA\1192503LV.docx

LV

PA_Legam



PA\1192503LV.docx 3/9 PE643.178v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Šā tiesību akta priekšlikuma galvenais elements ir tādu atbilstības koeficientu ieviešana, kurus 
izmanto, lai novērtētu transportlīdzekļu atbilstību ES tiesību aktos noteiktajām “Euro 6” 
emisijas robežvērtībām, veicot testus reālos braukšanas apstākļos (RDE). Komisijas izvirzītais 
arguments šādas ieviešanas pamatošanai ir tāds, ka koeficienti ir vajadzīgi, lai pietuvinātu 
emisiju rādītājus laboratorijā emisijām reālos ekspluatācijas apstākļos. Šis priekšlikums tika 
iesniegts pēc tam, kad Eiropas Savienības Vispārējā tiesa pieņēma nolēmumu par “Euro 6” 
normu grozīšanu ar deleģēto aktu, paziņojot, ka tas grozītu būtisku tiesību aktu elementu, t. i., 
līdz ar atbilstības koeficienta ieviešanu mākslīgi paaugstinot NOx emisiju robežvērtības. Tiesa 
tādējādi apstiprināja, ka to var darīt tikai parastajā likumdošanas procedūrā.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka atbilstības koeficientu ieviešana RDE mērījumiem ir 
nepareizs solis laikā, kad ir nepieciešama steidzama rīcība, lai dalībvalstis varētu izpildīt Gaisa 
kvalitātes direktīvu (2008/50/EK) un nodrošināt, ka parastos apstākļos tiktu ievērotas “Euro 6” 
emisijas robežvērtības. Automobiļu ražotājiem būtu jāsāk ražot transportlīdzekļi, kas atbilst 
tiesību aktos noteiktajām emisijas robežvērtībām, un nebūtu jāsaņem nekādi atbrīvojumi no 
pienākumu izpildes. Turklāt kļūdas robežas ieviešana rada zināmu nenoteiktību attiecībā uz 
apstiprināšanas un tirgus uzraudzības darbībām, jo faktiski ir apgrūtināta iespēja noteikt, vai 
transportlīdzekļi atbilst saskaņotajiem standartiem. Tomēr atzinuma projekts neskar ar vidi 
saistītus aspektus juridiskajā tekstā, t. i., atbilstības koeficientus; tie ir ENVI komitejas 
kompetencē saskaņā ar abu komiteju priekšsēdētāju vienošanos, taču atzinuma sagatavotāja 
vienlaicīgi pauž iepriekš minētās šaubas. IMCO ekskluzīvā kompetence attiecas uz remonta un 
tehniskās apkopes informāciju saskaņā ar III nodaļu Regulā (EK) Nr. 715/2007, kura ir grozīta 
un konsolidēta Regulā (ES) 858/2018. Tādēļ grozījumi, kas attiecas uz šīm daļām, ir tehniski. 

Attiecībā uz noteikumiem, kas precizē nosacījumus deleģēto pilnvaru piešķiršanai Komisijai 
(1. panta 11. punkts [14.a pants]), atzinuma sagatavotājas priekšlikums ir saīsināt laikposmu no 
pieciem līdz diviem gadiem, lai līdz 2022. gada beigām novērtētu, vai ir vajadzīgi turpmāki 
pasākumi. Eiropas Komisija ir publiski apņēmusies pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā līdz 
2023. gadam atbilstības koeficientu samazināt līdz 1. Tāpēc piešķirto pilnvaru termiņam būtu 
jāatbilst tam pašam laikposmam. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteikts, 
ka jauniem mazas noslodzes 
transportlīdzekļiem jāievēro noteiktas 
emisiju robežvērtības (“Euro 5” un “Euro 
6” standarts), un noteiktas papildu 
prasības attiecībā uz piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai. Konkrētie tehniskie 
noteikumi, kas nepieciešami minētās 
regulas īstenošanai, tika noteikti Komisijas 
Regulā (EK) No 692/200816 un pēc tam 
Komisijas Regulā (ES) 2017/115117.

(2) Regulā (EK) Nr. 715/2007 ir 
noteikts, ka jauniem mazas noslodzes 
transportlīdzekļiem jāievēro noteiktas 
emisiju robežvērtības (“Euro 5” un “Euro 
6” standarts), un attiecībā uz piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai ir noteiktas papildu 
prasības, kuras grozītas un pēc tam 
konsolidētas Regulā (ES) 2018/85815a, kas 
ir piemērojama no 2020. gada 
1. septembra. Konkrētie tehniskie 
noteikumi, kas nepieciešami Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 īstenošanai, tika noteikti 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 692/200816 un 
pēc tam Komisijas Regulā (ES) 
2017/115117.

__________________ __________________
15a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula (ES) 
2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, un 
ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 
un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 
2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 
1. lpp.).

16 Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula 
(EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 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 (OV L 199, 
28.7.2008., 1. lpp.).

16 Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula 
(EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 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 (OV L 199, 
28.7.2008., 1. lpp.).

Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) 
2017/1151, ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 

17 Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula 
(ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
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uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) 
Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 
1. lpp.).

uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) 
Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tipa apstiprināšanas prasības, kas 
attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu 
emisijām, ir pakāpeniski padarītas 
ievērojami stingrākas līdz ar “Euro” 
standartu ieviešanu un to turpmāku 
pārskatīšanu. Lai gan kopumā 
transportlīdzekļu emitēto visu reglamentēto 
piesārņotāju daudzums ir būtiski 
samazinājies, tas neattiecas uz dīzeļmotoru 
NOx emisijām un benzīna tiešās 
iesmidzināšanas motoru daļiņu emisijām, 
jo īpaši, ja šādi motori uzstādīti mazas 
noslodzes transportlīdzekļiem. Tādēļ šīs 
situācijas labošanai ir vajadzīga rīcība.

(3) Tipa apstiprināšanas prasības, kas 
attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu 
emisijām, ir pakāpeniski padarītas 
ievērojami stingrākas līdz ar “Euro” 
standartu ieviešanu un to turpmāku 
pārskatīšanu. Lai gan kopumā 
transportlīdzekļu emitēto visu reglamentēto 
piesārņotāju daudzums ir būtiski 
samazinājies, tas neattiecas uz dīzeļmotoru 
NOx emisijām un benzīna tiešās 
iesmidzināšanas motoru daļiņu emisijām, 
jo īpaši, ja šādi motori uzstādīti mazas 
noslodzes transportlīdzekļiem; tā pamatā 
galvenokārt ir nelikumīga prakse, kura 
radīja atšķirības starp laboratorijās 
mērītajām emisijām un emisijām reālos 
apstākļos. Tādēļ šī situācija ir jālabo, lai 
nodrošinātu, ka parastos lietošanas 
apstākļos tiek ievēroti “Euro 6” standarti, 
un lai dalībvalstis bez turpmākas 
kavēšanās varētu ievērot Savienības gaisa 
kvalitātes standartus, jo īpaši pilsētu 
teritorijās.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ar Regulu (ES) 2016/64621 tika 
ieviesti RDE testa procedūras 
piemērošanas datumi, kā arī RDE 
atbilstības kritēriji. Šajā nolūkā, lai ņemtu 
vērā ar portatīvām emisiju mērīšanas 
sistēmām veiktu mērījumu statistisko un 
tehnisko nenoteiktību, tika izmantoti 
atbilstības koeficienti konkrētiem 
piesārņotājiem.

(6) Ar Regulu (ES) 2016/64621 tika 
ieviesti RDE testa procedūras 
piemērošanas datumi, kā arī RDE 
atbilstības kritēriji. Pirmajā posmā tika 
izveidoti pagaidu piesārņojuma specifiskie 
atbilstības koeficienti, lai ražotāji varētu 
ņemt vērā izmaiņas testēšanas metodikā. 
Otrajā posmā, lai cita starpā ņemtu vērā ar 
portatīvām emisiju mērīšanas sistēmām 
veiktu mērījumu statistisko un tehnisko 
nenoteiktību, tika izmantoti atbilstības 
koeficienti gala piesārņotājiem. Komisija 
ir apņēmusies iekļaut šos atbilstības 
koeficientus ikgadējā pārskatīšanā un tos 
atjaunināt, lai precīzi atspoguļotu 
uzlabojumus mērīšanas tehnoloģijā, ar 
mērķi pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 
2023. gadā panākt atbilstības koeficientu 
samazināšanu līdz 1.

__________________ __________________
21 Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula 
(ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 109, 26.4.2016., 1. lpp.).

21 Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula 
(ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 109, 26.4.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vispārējā tiesa neapšaubīja (8) Vispārējā tiesa savā nolēmumā 
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atbilstības koeficientu tehnisko 
pamatojumu. Tāpēc, un ņemot vērā, ka 
pašreizējā tehnoloģiju attīstības posmā 
joprojām pastāv neatbilstība starp 
laboratorijā un reālos braukšanas 
apstākļos izmērītām emisijām, ir lietderīgi 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 ieviest 
atbilstības koeficientus.

apšaubīja atbilstības koeficientu tehnisko 
pamatojumu, norādot uz nenoteiktību, ko 
tas sniegtu kompetentajām iestādēm 
apstiprināšanas procedūrā un tirgus 
uzraudzības darbībās; t. i., būtu grūti 
efektīvi noteikt, vai testējamais 
transportlīdzeklis reālos braukšanas 
apstākļos atbilst robežvērtībām, kas 
noteiktas Regulā (EK) Nr. 715/2007, 
tādējādi izmainot minētās regulas būtisku 
elementu, un vai tas atbilst Direktīvas 
2008/50/EK1a noteikumiem attiecībā uz 
emisijas robežvērtībām. Tāpēc atbilstības 
koeficienta ieviešana radītu lielāku 
nenoteiktību un kavēšanos, pieļaujot 
kļūdas emisiju mērījumos uz sabiedrības 
veselības un vides aizsardzības rēķina.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 21. maija Direktīva 
2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku 
gaisu Eiropai (OV L 152, 11.6.2008., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ražotāji varētu ievērot “Euro 
6” emisiju robežvērtības RDE testa 
procedūras kontekstā, atbilstības kritēriji 
RDE būtu jāievieš divos posmos. Pirmā 
posma laikā pēc ražotāja pieprasījuma 
būtu jāpiemēro pagaidu atbilstības 
koeficients, bet otrajā posmā būtu 
jāizmanto tikai galīgais atbilstības 
koeficients. Komisijai būtu jārūpējas par 
galīgo atbilstības koeficientu 
pārskatīšanu, ņemot vērā tehnikas 
attīstību.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 715/2007
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pienākumi ietver I pielikumā noteikto 
emisiju robežvērtību ievērošanu. Lai 
noteiktu atbilstību I pielikuma 2. tabulā 
noteiktajām “Euro 6” emisiju 
robežvērtībām, emisiju vērtības, kas 
noteiktas jebkurā derīgā emisiju reālos 
braukšanas apstākļos (RDE) testā, dala ar 
piemērojamo atbilstības koeficientu, kas 
noteikts I pielikuma 2.a tabulā. 
Rezultātam ir jābūt mazākam par minētā 
pielikuma 2. tabulā noteiktajām “Euro 6” 
emisiju robežvērtībām.

Šie pienākumi ietver I pielikumā noteikto 
emisiju robežvērtību ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2007
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“8. pants “8. pants

Deleģētie akti par piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai

Deleģētie akti par piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai papildinātu 
6. un 7. pantu. Tas ietver tehnisko 
specifikāciju noteikšanu un to 
atjaunināšanu attiecībā uz veidu, kādā tiek 
sniegta OBD un transportlīdzekļu remonta 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai papildinātu 
6. un 7. pantu, nosakot tehnisko 
specifikāciju un to atjaunināšanu attiecībā 
uz veidu, kādā tiek sniegta OBD un 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
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un tehniskās apkopes informācija, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU specifiskajām 
vajadzībām.”

apkopes informācija, īpašu uzmanību 
pievēršot MVU specifiskajām 
vajadzībām.”

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2007
14.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 
3. punktā, 8. pantā un 14. panta 2. un 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no … [spēkā stāšanās datums ]. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 
3. punktā, 8. pantā un 14. panta 2. un 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz divu gadu laikposmu 
no … [spēkā stāšanās datums ]. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms divu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 
tiek automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. en


