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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.



PR\712841LV.doc 3/13 PE402.916v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................12



PE402.916v01-00 4/13 PR\712841LV.doc

LV



PR\712841LV.doc 5/13 PE402.916v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko 
groza Direktīvu 2007/46/EK
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0593),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0342/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (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
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
ES transportlīdzekļu tiesību aktos ir 
ieviesta jauna reglamentējoša pieeja. Tādēļ 
šajā regulā jānosaka tikai pamatnoteikumi 
attiecībā uz ūdeņraža sistēmu un 
komponentu tipa apstiprināšanas prasībām, 
savukārt tehniskās specifikācijas ir 
jāpieņem, īstenojot pasākumus, kas 
pieņemti pēc komitoloģijas procedūras.

(3) Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
ES transportlīdzekļu tiesību aktos ir 
ieviesta jauna reglamentējoša pieeja. Tādēļ 
šajā regulā jānosaka tikai pamatnoteikumi 
attiecībā uz ūdeņraža sistēmu un 
komponentu tipa apstiprināšanas prasībām, 
savukārt tehniskās specifikācijas ir 
jāpieņem, īstenojot pasākumus, kas 
pieņemti, izmantojot komitoloģijas 
procedūru ar Eiropas Parlamenta 
līdzdalību.

Or. de
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Pamatojums

Eiropas Parlamenta līdzdalība jānodrošina arī  jaunajā regulējuma koncepcijā, kurā regula 
paredz tikai pamatprasības, bet tehniskās detaļas nosaka vēlāk, izstrādājot īstenošanas 
pasākumus.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums regulai
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Uzskata, ka ūdeņradis ir „tīra” 
transportlīdzekļu degviela, jo no to 
transportlīdzekļu izpūtēja, kuri darbojas ar 
ūdeņradi, neizdalās uz oglekļa bāzes 
veidojušies piesārņotāji un netiek emitētas 
siltumnīcas efektu izraisošās gāzes. Tomēr
jāpievērš uzmanība tam, lai ūdeņraža 
degviela tiktu ražota ilgtspējīgā veidā, lai 
vispārējais vides līdzsvars, ieviešot 
ūdeņradi kā degvielu mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, būtu pozitīvs.

(5) Uzskata, ka ūdeņradis ir „tīra”
nākotnes transportlīdzekļu degviela, ar 
kuru veicina videi nekaitīgas transporta 
nozares darbību, jo no to transportlīdzekļu 
izpūtēja, kuri darbojas ar ūdeņradi, 
neizdalās uz oglekļa bāzes veidojušies 
piesārņotāji un netiek emitētas siltumnīcas 
efektu izraisošās gāzes. Tomēr ūdeņradis 
ir enerģijas nesējs, nevis enerģijas avots, 
tādējādi tā lietderība klimata nekaitīguma 
ziņā ir atkarīga no tā iegūšanas avota. 
Tādēļ jāpievērš uzmanība tam, lai ūdeņraža 
degviela tiktu ražota ilgtspējīgā veidā, lai 
vispārējais vides līdzsvars, ieviešot 
ūdeņradi kā degvielu mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, būtu pozitīvs.

Or. de

Pamatojums

Ūdeņradi, tāpat kā biodegvielas un elektrību, uzskata par vieno no cerīgākajām tehnoloģijām, 
lai radītu alternatīvu, nefosilu transporta degvielu. Ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi 
īpaši lietderīgi varētu būt gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētās. Tomēr ar ūdeņradi 
darbināmu transportlīdzekļu potenciāls vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanā ir 
atkarīgs no tā, no kā iegūst izmantoto ūdeņradi. 
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Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lielākā daļa ražotāju daudz investē 
ūdeņraža tehnoloģijas izstrādē un jau 
sākuši laist šādus transportlīdzekļus tirgū. 
Paredzams, ka turpmākajos gados ar 
ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu 
skaits autoparkos palielināsies. Tādēļ ir 
jānosaka vienotas prasības attiecībā uz šo 
transportlīdzekļu drošību.

(8) Lielākā daļa ražotāju daudz investē 
ūdeņraža tehnoloģijas izstrādē un jau 
sākuši laist šādus transportlīdzekļus tirgū. 
Paredzams, ka turpmākajos gados ar 
ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu 
skaits autoparkos palielināsies. Tādēļ ir 
jānosaka vienotas prasības attiecībā uz šo 
transportlīdzekļu drošību. Tā kā daļa 
ražotāju izmanto atšķirīgas pieejas ar 
ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu 
izstrādē, ir jāparedz  drošības prasības, 
kas piemērojamas neatkarīgi no 
izmantotās tehnoloģijas.

Or. de

Pamatojums

Ar šo apstiprinājumu regulu jānodrošina tālāka attīstība visām tehnoloģijām, ar kurām 
nodrošina ūdeņraža izmantošanu transportlīdzekļos. Tirgus situācija parādīs, kuras 
tehnoloģijas gūs panākumus.

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums regulai
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Iespējams, ka glābšanas dienestiem 
vajadzēs rīkoties savādāk, ņemot vērā 
degvielas raksturlielumus ar ūdeņradi 
darbināmiem transportlīdzekļiem. Tādēļ ir 
jānosaka transportlīdzekļu marķēšanas
prasības, lai šos dienestus informētu par to, 
kāda degviela ir transportlīdzeklī.

(11) Iespējams, ka glābšanas dienestiem 
vajadzēs rīkoties savādāk, ņemot vērā 
degvielas raksturlielumus ar ūdeņradi 
darbināmiem transportlīdzekļiem. Tādēļ ir 
jānosaka transportlīdzekļu identifikācijas
prasības, lai šos dienestus informētu par to, 
kāda degviela ir transportlīdzeklī. Tomēr 
šāda identifikācija nedrīkst veicināt ar 
ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu 
īpašu izcelšanu.
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Or. de

Pamatojums

Notiekot negadījumam, ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi nerada lielāku risku kā 
transportlīdzekļi, kurus darbina ar fosilo degvielu. Tādēļ nedrīkst pieļaut, ka ar ūdeņradi 
darbināmus transportlīdzekļus nepamatoti uzskata par īpaši bīstamiem satiksmes 
negadījumos. Tomēr būtu jānodrošina, ka glābšanas dienesti sākotnēji varētu identificēt 
transportlīdzekļa piedziņas veidu pēc neuzkrītoša marķējuma, bet ilgtermiņā — saņemot 
elektronisku paziņojumu (vieglā automobiļa automātisku paziņojumu par negadījumu) vai 
izmantojot centralizētu datubāzi.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums regulai
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ar ūdeņradi darbināmu 
transportlīdzekļu veiksme tirgū ir atkarīga 
no tā, vai Eiropā ir pieejama vajadzībām 
atbilstoša degvielas uzpildes staciju 
infrastruktūra. Komisijai jāizskata 
piemēroti pasākumi, ar kuriem atbalstītu 
ar ūdeņradi darbināmiem 
transportlīdzekļiem piemērota degvielas 
uzpildes staciju tīkla izveidi visā Eiropā.

Or. de

Pamatojums

Ja nav pieejama degvielas uzpildes staciju infrastruktūra, ar ūdeņradi darbināmu 
transportlīdzekļu veiksmi tirgū nevar nodrošināt.  Tādēļ jāveicina, piemēram, pasākumi 
saskaņā ar ES 7. pētniecības pamatprogrammu vai kopīgo tehnoloģiju ierosmi, lai pastāvošās 
atšķirības starp dalībvalstīm ūdeņraža uzpildes staciju apstiprināšanā netraucētu izveidot 
šādu uzpildes staciju tīklu Eiropā.   
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Grozījums Nr. 6

Priekšlikums regulai
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula attiecas uz: Šī regula attiecas uz: 

1. M un N kategorijas transportlīdzekļiem, 
kas darbināmi ar ūdeņradi, tostarp šādu 
transportlīdzekļu triecienaizsardzību un 
elektrisko drošību;

1. M, N un L kategorijas 
transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar 
ūdeņradi, tostarp šādu transportlīdzekļu 
triecienaizsardzību un elektrisko drošību;

2. ūdeņraža komponentiem, kas paredzēti 
M un N kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas uzskaitīti 
I pielikumā;

2. ūdeņraža komponentiem, kas paredzēti 
M, N un L kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas uzskaitīti 
I pielikumā;

3. M un N kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem paredzētām ūdeņraža 
sistēmām, tostarp jaunām ūdeņraža 
uzglabāšanas vai lietošanas formām.

3. M, N un L kategorijas mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem paredzētām ūdeņraža 
sistēmām, tostarp jaunām ūdeņraža 
uzglabāšanas vai lietošanas formām.

Or. de

Pamatojums

Regulas darbības jomā jāietver arī L kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi (motocikli), lai 
arī šajā jomā veicinātu ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu izstrādi un sekmētu to 
iekļūšanu tirgū.

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums regulai
12. pants – 1. punkts.– d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sīki izstrādātus noteikumus ūdeņraža 
komponentiem un sistēmām, kas minēti 
VI pielikumā;

d) sīki izstrādātus noteikumus ūdeņraža 
komponentiem un sistēmām, kas minēti 
VI pielikumā, jo īpaši attiecībā uz 
transportlīdzekļu identifikāciju glābšanas 
dienestu vajadzībām atbilstoši VI 
pielikuma 15. punktam;

Or. de
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Pamatojums

Notiekot negadījumam, ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi nerada lielāku risku kā 
transportlīdzekļi, kurus darbina ar fosilo degvielu. Tādēļ nedrīkst pieļaut, ka ar ūdeņradi 
darbināmus transportlīdzekļus nepamatoti uzskata par īpaši bīstamiem satiksmes 
negadījumos. Tomēr būtu jānodrošina, ka glābšanas dienesti sākotnēji varētu identificēt 
transportlīdzekļa piedziņas veidu pēc neuzkrītoša marķējuma, bet ilgtermiņā — saņemot 
elektronisku paziņojumu (vieglā automobiļa automātisku paziņojumu par negadījumu) vai 
izmantojot centralizētu datubāzi (saistīts ar 4. grozījumu).

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums regulai
I pielikums – b) punkts.– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Komponenti, kas paredzēti saspiestā 
(gāzveida) ūdeņraža izmantošanai:

(b) Komponenti, kas paredzēti saspiestā 
(gāzveida) ūdeņraža izmantošanai ar 
nominālo sistēmas spiedienu virs 
30 bāriem:

Or. de

Pamatojums

Jāsaglabā ierobežojums, ka ūdeņradi pārbaudēs izmanto tikai tiem komponentiem, kuru 
spiediens pārsniedz 30 bārus, jo nepieciešamo drošību iespējams lētāk nodrošināt, izmantojot 
citas metodes. Zema spiediena komponentu drošību var nodrošināt, izmantojot lētāku 
drošības pārvaldības sistēmu, kuru veido tādi komponenti kā ventiļi, sensori un vadības 
mehānismi.

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums regulai
VI pielikums.– 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar marķējuma palīdzību var informēt 
glābšanas dienestus par to, ka tiek 
izmantots saspiestais (gāzveida) 
ūdeņradis.

15) Jānodrošina, ka glābšanas dienesti 
var atpazīt ar ūdeņradi darbināmu 
transportlīdzekli. 

Or. de
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Pamatojums

Notiekot negadījumam, ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi nerada lielāku risku kā 
transportlīdzekļi, kurus darbina ar fosilo degvielu. Tādēļ nedrīkst pieļaut, ka ar ūdeņradi 
darbināmus transportlīdzekļus nepamatoti uzskata par īpaši bīstamiem satiksmes 
negadījumos. Tomēr būtu jānodrošina, ka glābšanas dienesti sākotnēji varētu identificēt 
transportlīdzekļa piedziņas veidu pēc neuzkrītoša marķējuma, bet ilgtermiņā — saņemot 
elektronisku paziņojumu (vieglā automobiļa automātisku paziņojumu par negadījumu) vai 
izmantojot centralizētu datubāzi (saistīts ar 4. grozījumu).
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PASKAIDROJUMS

Ar šo ierosināto regulu pirmo reizi jāpieņem saskaņotas tehniskās tiesību normas ar ūdeņradi 
darbināmu mehānisku transportlīdzekļu apstiprināšanas jomā. Ir jāievieš visā ES spēkā esoši 
apstiprināšanas kritēriji ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus funkcionēšanu un vienlaikus augsta līmeņa aizsardzību un vides 
aizsardzību. Ņemot vērā to, ka ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi patlaban nav iekļauti 
Eiropas Kopienas transportlīdzekļu tipu apstiprināšanas sistēmā, dalībvalstis var izsniegt 
šādiem transportlīdzekļiem individuālas atļaujas, nepieņemot šim nolūkam jaunas tiesību 
normas. Šāda atļauju izsniegšanas prakse ir saistīta ar risku, ka katra dalībvalsts izdos savus 
nosacījumus apstiprināšanai un tādējādi tiks traucēta iekšējā tirgus darbība. Vienlaikus tas
izraisītu arī pārāk lielas izmaksas ražotājiem, kā arī riskus aizsardzības jomā, un tas būtu arī 
ievērojams šķērslis ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu izplatīšanai ES. Tādēļ atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir būtisks solis, lai veicinātu alternatīvas 
degvielas ieviešanu satiksmes nozarē.

Citās pasaules vietās, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu vai Āzijas ekonomikas zonā, arī 
tiek strādāts, lai attīstītu ar ūdeņradi darbināmus transportlīdzekļus. Arī šeit rodas jautājums 
par apstiprināšanu. Tomēr ES sarunas starptautiskā līmenī par visā pasaulē spēkā esošu 
nosacījumu apstiprināšanu noritēs vēl ievērojamu laiku. Šajā sakarā ES regula par 
apstiprināšanu varētu būt solis pretim starptautiskai apstiprināšanas sistēmai.

Ūdeņradis kopā ar biodegvielām un elektrību ir viena no ES lielākajām cerībām, lai transporta 
nozarē nākotnē varētu aizstāt naftu, samazināt gaisa piesārņojumu un pazemināt ar satiksmi 
saistīto CO2 emisiju. Ūdeņradis kā enerģijas nesējs ir universāli lietojams, dažādos veidos un 
no dažādiem avotiem ražojams, to iespējams transportēt un uzglabāt. Ar tā palīdzību tirgū 
varētu piedāvāt atjaunojamas enerģijas, bet to iespējams integrēt arī tradicionālajā sistēmā. Šo 
īpašību dēļ ūdeņradis ir interesanta iespēja — īpaši satiksmes jomā.

Vienlaikus atkal un atkal ir dzirdama kritika, kuras pamatā ir šaubas par ūdeņraža lietderību 
vides politikas jomā, jo ūdeņradis ir enerģijas nesējs, nevis enerģijas avots. Kā uzskata 
atzinuma sagatavotāja, neatkarīgi no tā, vai šiem apsvērumiem par ūdeņradi kā enerģijas 
nesēju piekrīt vai ne, tie nav arguments pret ierosināto regulu par transportlīdzekļu 
apstiprināšanu kopumā. Elastība, kas neapšaubāmi piemīt ūdeņradim kā piedziņas veidam 
satiksmes jomā, padara to par tehnoloģiju, kurai būtu jāsniedz iespēja attīstīties. To, vai ar 
ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi nākotnē spēs sev nodrošināt vietu tirgū vai tomēr citas 
tehnoloģijas būs veiksmīgākas, rādīs turpmākā attīstība. Eiropas Savienībā vienoti regulas 
nosacījumi apstiprināšanai ir obligāta prasība, lai ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi 
vispār kļūtu konkurētspējīgi. Šāda iespēja ir jānodrošina.

Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu veiksmīga 
integrēšana Eiropas tirgū ir atkarīga arī no tā, vai var laikus izveidot atbilstošu ūdeņraža 
degvielas uzpildes staciju tīklu. Turklāt regulas piemērošanas jomā jāietver arī motocikli. Vēl 
viņa norāda, ka glābšanas dienestu vajadzībām jānodrošina ar ūdeņradi darbināmu 
transportlīdzekļu identifikācija. Šim nolūkam papildus sākotnēji nosakāmajam reģistrācijas 
numuram ilgtermiņā ir iespējams ieviest citas iespējas, piemēram, eCall (automātiska signāla 
nosūtīšana no transportlīdzekļa glābšanas dienestiem nelaimes gadījumos) vai centralizētu 
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datu bāzi, kurā tiktu apkopoti visi tehniskie dati neatkarīgi no transportlīdzekļa īpašnieka un 
kura būtu pieejama glābšanas dienestiem nelaimes gadījumos. Šie identifikācijas varianti 
tehniski jau ir iespējami, trūkst tikai atbilstošas infrastruktūras.  

Tiecoties pēc ilgtspējīgas enerģētikas, kas būtu balstīta uz videi saudzīgām un atjaunojamām 
enerģijām, nefosilās degvielas veicināšanai ir būtiska nozīme privāto transportlīdzekļu jomā.
Arī tādēļ, ka privāto automobiļu jomā pilsoņi paši var pārliecināties par ūdeņraža tehnoloģijas 
iespējām un nepilnībām. Turklāt aktuālā diskusija par ilgtspējīgu biodegvielu ražošanu 
pierāda, ka mēs nevaram atteikties no jaunām un ilgtspējīgām tehnoloģijām transporta jomā.
Tādēļ ir svarīgi ar šo regulu noteikt nepieciešamos nosacījumus transportlīdzekļu, kurus var 
darbināt ar ūdeņradi, apstiprināšanai visā Eiropā.


