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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un 
motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām 
emisijām (Euro VI) un piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai 
ir noteikts mērķis paredzēt saskaņotus noteikumus mehānisko transportlīdzekļu konstruēšanai, 
lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību, vienlaicīgi saglabājot augsta līmeņa vides aizsardzību 
attiecībā uz atmosfēras piesārņotāju emisijām.

Lai garantētu efektīvu konkurenci remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu tirgū un 
nodrošinātu, ka neatkarīgus uzņēmumus neizslēdz no tirgus, mehānisko transportlīdzekļu 
ražotājiem ir jāpiešķir neatkarīgiem uzņēmumiem, piemēram, remontdarbu veicējiem, 
remonta iekārtu, instrumentu vai rezerves daļu ražotājiem vai izplatītājiem, neierobežota un 
standartizēta piekļuve iebūvētās diagnostikas sistēmas (OBD) informācijai un 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Kopumā referents atbalsta priekšlikumu, taču ierosina veikt papildu uzlabojumus attiecībā uz 
piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai. Lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļu ražošana bieži vien notiek vairākos posmos, un tādēļ piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta informācijai nodrošina arī šādās situācijās, lai neatkarīgiem 
uzņēmumiem būtu pieejama visaktuālākā informācija par visiem transportlīdzekļa aspektiem. 
Tādēļ referents ierosina, lai vairākposmu tipa apstiprinājuma gadījumā ražotājs, kas atbild par 
katru apstiprinājumu, būtu atbildīgs arī par to, ka gan gala ražotājs, gan neatkarīgi uzņēmumi 
saņem remonta informāciju saistībā ar attiecīgo posmu.

Noteikumus par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai nevar vienkārši pārnest 
no Euro V (vieglie automobiļi) uz Euro VI (lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļi), 
ņemot vērā standarta iesniegšanas formātu. Tādēļ Komisija ir pilnvarojusi Eiropas 
Standartizācijas komiteju izstrādāt remonta un tehniskās apkopes informācijas iesniegšanai 
paredzētu jaunu formātu, kurā atspoguļoti visjaunākie dati par transportlīdzekļa tehnoloģiju 
un kuru var piemērot arī lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem. Tiklīdz šo jauno 
formātu pieņem, visu remonta un tehniskās apkopes informāciju sniedz saskaņā ar šo formātu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nepieciešama neierobežota piekļuve 
transportlīdzekļu remonta informācijai, 
izmantojot standartformātu, ko lieto 
tehniskas informācijas iegūšanai, un 
efektīva konkurence transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informācijas 
dienestu tirgū, lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību jo īpaši attiecībā uz preču brīvu 
apriti, brīvību veikt uzņēmējdarbību un 
brīvību sniegt pakalpojumus. Liela šādas 
informācijas daļa saistīta ar iebūvētām 
diagnostikas sistēmām un to mijiedarbību 
ar citām transportlīdzekļa sistēmām. 
Jānosaka tās informācijas tehniskās 
specifikācijas, kas izgatavotājiem jāsniedz 
tīmekļa vietnēs, un mērķtiecīgi pasākumi, 
lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) nodrošinātu pienācīgu piekļuvi 
informācijai.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ne vēlāk kā ...* Komisijai jāpārskata, 
kā darbojas neierobežota piekļuve 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, lai noteiktu, vai 
vajadzētu apvienot visus noteikumus par 
piekļuvi transportlīdzekļa remonta un 
tehniskās apkopes informācijai pārskatītā 
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pamatdirektīvā par transportlīdzekļa tipa 
apstiprinājumu. Ja noteikumi par piekļuvi 
šādai informācijai ir apvienoti minētā 
veidā, ir jāatceļ šīs regulas attiecīgie 
noteikumi, kamēr tiek saglabātas 
pašreizējās tiesības piekļūt remonta un 
tehniskās apkopes informācijai.
___________

* Četrus gadus, sākot ar šīs regulas spēkā stāšanās 
dienu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par piekļuvi visai remonta un tehniskās apkopes informācijai ir jāiekļauj 
pamatdirektīvā par tipa apstiprinājumu vai citā pamattiesību aktā par tipa apstiprinājumu. 
Atbilstīgajā Euro V/VI regulējumā par vieglajiem automobiļiem ((EK) Nr. 715/2007) ietilpst 
identisks apsvērums (Nr. 9).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Komisijai ir jāmudina izstrādāt 
starptautiski saskaņotu standarta formātu 
neierobežotai un standartizētai piekļuvei 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu starptautiski saskaņotu regulējumu attiecībā uz mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem un saskaņotu līdz šim vēl neskartas jomas, Komisijai ir jāmudina 
izstrādāt starptautiski saskaņotu ISO standarta formātu piekļuvei remonta informācijai.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Ir jāizstrādā kopīgs Eiropas standarts 
iebūvētās diagnostikas informācijas un 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijas formātam. Tā kā 
pašreizējo OASIS formātu nevar pilnībā 
piemērot iebūvētās diagnostikas 
informācijai un transportlīdzekļa remonta 
un tehniskās apkopes informācijai 
attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļiem, Eiropas 
Standartizācijas komiteja ir pilnvarota 
izstrādāt paplašinātu standartu šādai 
informācijai. Šā standarta pamatā jābūt 
OASIS formātam, pielāgojot to lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu 
īpašajām vajadzībām. Tiklīdz Eiropas 
Standartizācijas komiteja ir pieņēmusi 
minēto standartu, iebūvētās diagnostikas 
informācija un transportlīdzekļa remonta 
un tehniskās apkopes informācija 
attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļiem ir jāsniedz viegli 
pieejamā veidā un formātā, kas garantē 
nediskriminējošu piekļuvi. Informācijai 
jābūt pieejamai ražotāju tīmekļa vietnēs 
vai, ja tas nav iespējams informācijas 
satura dēļ, citā atbilstīgā veidā. 
Specifikācijas attiecībā uz tehniskās 
informācijas jomu, kas noteikta OASIS 
dokumentā SC1-D2, ir jāiekļauj šīs 
regulas īstenošanai pieņemtajos 
pasākumos.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 6. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „iebūvēta diagnostika” jeb „OBD 
sistēma” ir sistēma emisiju kontrolei, kas
var identificēt iespējamo darbības 
traucējuma zonu, izmantojot kļūdas kodus, 
kas uzglabāti datora atmiņā;

(7) „iebūvēta diagnostika” jeb „OBD 
sistēma” ir transportlīdzeklī vai dzinējā 
iebūvēta sistēma, kas var atklāt darbības 
traucējumus un, ja iespējams, ar 
brīdināšanas sistēmas palīdzību norādīt to 
rašanos, kā arī identificēt iespējamo 
darbības traucējuma zonu, izmantojot 
informāciju, kas uzglabāta datora atmiņā, 
un paziņot šo informāciju ārpus 
transportlīdzekļa; Komisija saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 39. panta 
9. punktu var pieņemt citu definīciju, lai 
atspoguļotu OBD sistēmas tehnisko 
attīstību;

Or. en

Pamatojums

OBD sistēma patiesībā nekontrolē emisijas. OBD sistēma pārrauga to sistēmu un sastāvdaļu 
darbību, kuras kontrolē emisijas. Ierosinātā jaunā definīcija atbilst vienai no Starptautiski 
saskaņotajām iebūvētajām diagnostikas (WWH-OBD) sistēmām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izgatavotājs nodrošina, ka neatkarīgiem 
uzņēmumiem ir neierobežota un standarta 
piekļuve iebūvētās diagnostikas (OBD) 
sistēmas informācijai un transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes informācijai.

1. Izgatavotājs nodrošina, ka neatkarīgiem 
uzņēmumiem ir neierobežota un standarta 
piekļuve iebūvētās diagnostikas (OBD) 
sistēmas informācijai un transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Vairākposmu tipa apstiprinājuma 
gadījumā ražotājs, kas atbild par katru 
apstiprinājumu, ir atbildīgs arī par to, ka 
gan gala ražotājs, gan neatkarīgi 
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uzņēmumi saņem remonta informāciju 
saistībā ar attiecīgo posmu. Gala ražotājs 
atbild par informācijas sniegšanu 
neatkarīgiem uzņēmumiem attiecībā uz 
visu transportlīdzekli. Maksu par 
piekļuves laiku iekasē tikai vienreiz.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. un 
7. pantu.

Atbilstīgi piemēro Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 6. un 7. pantu. Pēc Eiropas 
Standartizācijas komitejas attiecīgā 
standarta pieņemšanas iebūvētās 
diagnostikas informācijas un 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijas pamatā ir minētais 
standarts.
Tiklīdz Eiropas Standartizācijas komiteja 
ir pieņēmusi minēto standartu, iebūvētās 
diagnostikas informācija un
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācija ir jāsniedz viegli 
pieejamā un nediskriminējošā veidā. 
Informācijai ir jābūt pieejamai ražotāju 
tīmekļa vietnēs vai, ja tas nav iespējams 
informācijas satura dēļ, citā atbilstīgā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļus bieži vien izgatavo viens ražotājs, taču ļoti 
daudzu transportlīdzekļu ražošana notiek vairākos posmos, un tos pārdod atsevišķi pa daļām, 
piemēram, kā šasijas un dzinējus. Otrreizējam tirgum ir vajadzīga remonta informācija gan 
par pilnībā samontētiem transportlīdzekļiem, gan par transportlīdzekļiem, ko pārdod atsevišķi 
pa daļām, piemēram, kā dzinējus vai šasijas.

Noteikumus par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai nevar vienkārši pārnest 
no Euro V (vieglie automobiļi) uz Euro VI (lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļi). 
Tādēļ standarta formāts ir jāpielāgo lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu ražošanas 
nozares vajadzībām.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai īstenotu šā panta 1. punktu, 
Komisijas saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 39. panta 9. punktā 
noteikto procedūru izstrādā un papildina 
tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz 
veidu, kādā sniedzama iebūvētās 
diagnostikas (OBD) sistēmas informācija 
un transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācija.

2. Lai īstenotu šā panta 1. punktu, 
Komisijas saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK 39. panta 9. punktā 
noteikto procedūru izstrādā un papildina 
atbilstīgās tehniskās specifikācijas, kas 
attiecas uz veidu, kādā sniedzama 
iebūvētās diagnostikas (OBD) sistēmas 
informācija un transportlīdzekļa remonta 
un tehniskās apkopes informācija. 
Komisija ņem vērā pašreizējo 
informācijas tehnoloģiju, 
transportlīdzekļa topošo tehnoloģiju, 
pašreizējos ISO standartus un iespēju 
ieviest ISO standartu visā pasaulē.

Or. en

Pamatojums

Kad Komisija izstrādā un atjaunina tehniskās specifikācijas attiecībā uz OBD informāciju un 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, ir ļoti svarīgi ņemt vērā 
pašreizējo un topošo transportlīdzekļa tehnoloģiju un ISO standartus.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija vēlākais līdz 2009. gada 
31. decembrim pieņem īstenošanas 
pasākumus, kas minēti 4. panta 3. punktā, 
5. panta 4. punktā un 6. panta 2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Visiem ražotājiem ir vajadzīgs pietiekams sagatavošanās laiks no komitoloģijas procedūras 
pabeigšanas un koplēmuma spēkā stāšanās brīža. Attiecībā uz neseno Euro V/VI regulējumu 
par vieglajiem automobiļiem Komisija ieviesa dažus jaunus pasākumus, izmantojot 
komitoloģijas procedūru, ko diez vai pabeigs tik ātri, lai šos pasākumus varētu piemērot 
saistībā ar Euro V no 2009. gada septembra, un kura nenodrošina ražotājiem gandrīz nekādu 
sagatavošanās laiku. Šī problēma ir jārisina saistībā ar Euro VI.
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