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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
97/68/EK attiecībā uz noteikumiem par motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar “elastīguma 
sistēmu”
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0362),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0171/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 27. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto paziņojumu;

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

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pašlaik Komisijā tiek gatavota 
Direktīvas 97/68/EK pārskatīšana, un tas 
nozīmē turpmāko 12 mēnešu laikā ir 
sagaidāma visaptverošāka minētās 
direktīvas pārskatīšana. Pārskatot 

                                               
1 OV C ..  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Direktīvu 97/68/EK un pieņemot šo 
direktīvu, daudzi jautājumi būtu jārisina 
plašākā kontekstā, lai izvairītos no 
iespējami kaitnieciska un fragmentāra 
tiesību akta pieņemšanas. Būtu ieteicams, 
lai Komisija virzītu plānoto visaptverošo 
pārskatīšanu iespējami ātrāk.

Or. en

Pamatojums

Komisija relatīvi vēlu nāca klajā ar priekšlikumu COM(2010)362 par Direktīvas 97/68/EK 
grozīšanu, jo pasākumi, kurus Komisija vēlas grozīt, jau stājas spēkā no 2011. gada 
1. janvāra. Tā kā ar šo Komisijas priekšlikumu var padarīt tiesību aktus vides jomā un jau 
paredzētos standartus mazāk stingrus, tādējādi radot nevēlamu precedentu, un tā kā pašlaik 
tiek gatavota visas Direktīvas 97/68/EK pārskatīšana, attiecīgie jautājumi jāskata 
visaptverošākā kontekstā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Pārskatot Direktīvu 97/68/EK, īpašie 
dzelzceļam noteiktie emisijas standarti 
būtu jāsaskaņo ar Ziemeļamerikas Vides 
aizsardzības aģentūras (EPA) 
standartiem, lai nodrošinātu emisiju 
robežvērtībām atbilstīgu motoru 
pieejamību par pieņemamu cenu.

Or. en

Pamatojums

Lielu sliežu transporta līdzekļu motoru tirgus Eiropā ir relatīvi mazs, salīdzinot ar sērijveida 
automobiļu motoriem, kurus visumā izmanto ar dzelzceļu nesaistītiem visurgājējas tehnikas 
lietojumiem. Lielākā daļa tirgu, kuros noteikti standarti, ir tos saskaņojuši ar Ziemeļamerikas 
Vides aizsardzības aģentūras standartiem. Diemžēl patlaban EPA un visurgājējas tehnikas 
IIIB posma robežvērtības nav saskaņotas, līdz ar to attiecīgie ražotāji nav pārāk ieinteresēti 
izstrādāt motorus īpaši Eiropas tirgum, kas ir daudz mazāks. 
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Pārejas periods 
sakrīt ar laiku, kad ražošanas nozari 
skārušas smagas finansiālas grūtības.

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Šīs izmaksas var 
būt pārlieku lielas maza un vidēja apjoma 
ražotājiem, kuriem atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas proporcionāli ir 
lielākas.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
to motoru daudzums, kurus izmanto 
visiem lietojumiem, izņemot motorvagonu 
un lokomotīvju piedziņai, un kurus laiž 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 
20 % jāpalielina līdz 50 % no iekārtu 
ražotāja konkrētās kategorijas motoru 
gada pārdevumiem. Attiecīgi jānosaka
maksimālais motoru skaits, ko atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu.

(5) Pārejot no IIIA posma uz IIIB posmu, 
maksimālais motoru skaits, ko atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, 
nedrīkst pārsniegt skaitu, kas paredzēts 
XIII pielikuma 1.2.2. punkta tabulā.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai 
paplašinātu elastīguma sistēmas darbības 
jomu, attiecinot to arī uz motoriem, kas 
paredzēti motorvagonu un lokomotīvju 
piedziņai.

(6) Jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai stingri 
ierobežotā veidā paplašinātu elastīguma 
sistēmas darbības jomu, attiecinot to arī uz 
motoriem, kas paredzēti lokomotīvju 
piedziņai.

Or. en

Pamatojums

Jau tagad tiek izmantoti IIIB posma prasībām atbilstoši motorvagoni, tādēļ attiecīgie motoru 
risinājumi jau pastāv. Motorvagoniem pārsvarā izmanto smagajiem transportlīdzekļiem 
paredzētus motorus, kuriem pastāv risinājumi IIIB posma prasību atbilstības nodrošināšanai. 
Tādējādi uz motorvagoniem nevajadzētu attiecināt elastīguma sistēmu, kā paredzēts 
Direktīvā 2004/26/EK.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Būvlaukumos strādnieki pastāvīgi 
saskaras ar celtniecības tehnikas 
emisijām un tādēļ ir pelnījuši iespējami 
labāko aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
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kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB.

Or. en

Pamatojums

IIIB posma prasību ieviešanu sarežģī dalījums motoru klasēs, un direktīvā jau ir paredzēti 
termiņi IV posma prasību ieviešanai (sākot no 2014. gada); papildu kalendārā gada termiņš 
nav vajadzīgs un rada nenoteiktību attiecībā uz to, kā elastīguma sistēma būtu jāaprēķina 
attiecībā uz atlikušo laiku. Papildu termiņa svītrošana arī ļauj atsevišķiem uzņēmumiem 
izmantot lielāku elastīgumu saskaņā ar uzņēmuma īpašo situāciju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants - - 1. punkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
2. pants - - 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Direktīvas 2. pantā pirms pirmā 
ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:
– celtniecības nozare ir darbības uz vietas, 
kas saistītas ar dzīvošanai un rūpniecībai 
paredzētu ēku, sabiedrisku un biroju ēku 
celtniecību, inženiertehniskiem un 
infrastruktūras darbiem, kā arī 
būvlaukumu sagatavošanu un 
nojaukšanas darbiem,

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir vajadzīga, lai no elastīguma sistēmas izslēgtu celtniecības nozari.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants - 1. punkts
Direktīva 97/68/EK
4. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6. Kompresijaizdedzes motorus, kas nav 
paredzēti iekšējo ūdensceļu kuģu piedziņai, 
drīkst laist tirgū, izmantojot elastīguma 
sistēmu saskaņā ar procedūru, kura minēta 
XIII pielikumā un papildina 1. līdz 
5. punktu.”

„6. Kompresijaizdedzes motorus, kas nav 
paredzēti motorvagonu un iekšējo 
ūdensceļu kuģu piedziņai un izmantošanai 
celtniecības nozarē, drīkst laist tirgū, 
izmantojot elastīguma sistēmu saskaņā ar 
procedūru, kura minēta XIII pielikumā un 
papildina 1. līdz 5. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Jau tagad tiek izmantoti IIIB posma prasībām atbilstoši motorvagoni un celtniecības tehnika, 
tādēļ attiecīgie motoru risinājumi jau pastāv. Motorvagoniem pārsvarā izmanto smagajiem 
transportlīdzekļiem paredzētus motorus, kuriem pastāv risinājumi IIIB posma prasību 
atbilstības nodrošināšanai. Lielākā daļa celtniecības tehnikas, kas ir tirgū, jau atbilst IIIB 
posma prasībām. Līdz ar to elastīguma sistēma nebūtu jāpiemēro abām šīm motoru grupām, 
kā paredzēts Direktīvā 2004/26/EK. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants - 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma A punkta 
i), ii), iv) un v) apakšpunktā minētos 
motorus laist tirgū saskaņā ar “elastīguma 
sistēmu” atbilstīgi XIII pielikuma 
noteikumiem.”

„7. Dalībvalstis atļauj I pielikuma A punkta 
i), ii), iv) un v) apakšpunktā minētos 
motorus, izņemot motorus, ko izmanto 
celtniecības nozarē, laist tirgū saskaņā ar 
“elastīguma sistēmu” atbilstīgi XIII 
pielikuma noteikumiem.”
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Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants - 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu 
termiņš ir 2013. gada 31. decembris.”

„8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu termiņš 
ir 2013. gada 31. decembris.”

Or. en

Pamatojums

IIIB posma prasību ieviešanu sarežģī dalījums motoru klasēs, un direktīvā jau ir paredzēti 
termiņi IV posma prasību ieviešanai (sākot no 2014. gada); papildu kalendārā gada termiņš 
nav vajadzīgs un rada nenoteiktību attiecībā uz to, kā elastīguma sistēma būtu jāaprēķina 
attiecībā uz atlikušo laiku. Papildu termiņa svītrošana arī ļauj atsevišķiem uzņēmumiem 
izmantot lielāku elastīgumu saskaņā ar uzņēmuma īpašo situāciju.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums - 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Pārejas periodā starp posmu IIIA un 
IIIB, OEM, kas vēlas izmantot elastīguma 
sistēmu, apstiprinātājai iestādei pieprasa 
atļauju iepirkt no saviem motoru 
piegādātājiem 1.2.1. un 1.2.2. punktā 
minēto motoru skaitu, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 

1.2. Pārejas periodā starp posmu IIIA un 
IIIB, OEM, kas vēlas izmantot elastīguma 
sistēmu, apstiprinātājai iestādei pieprasa 
atļauju iepirkt no saviem motoru 
piegādātājiem 1.2.2. punktā minēto motoru 
skaitu, kuri neatbilst spēkā esošajām 
emisijas robežvērtībām, bet ir apstiprināti 
attiecībā uz iepriekšējo emisijas 



PE454.694v02-00 12/18 PR\853247LV.doc

LV

emisijas robežvērtību piemērošanas posmu, 
un izņemot motorus, kas paredzēti 
lokomotīvju un motorvagonu piedziņai.

robežvērtību piemērošanas posmu, un 
izņemot motorus, kas paredzēti 
lokomotīvju un motorvagonu piedziņai.

Or. en

Pamatojums

Šis ārkārtas pasākums, ar ko paplašina elastīguma sistēmas piemērošanu, būtu jāattiecina 
tikai uz MVU sektoru, kurā atbilstības nodrošināšana varētu būt sarežģītāka, jo atbilstības 
nodrošināšana IIIB posma standartiem MVU rada relatīvi augstākas izmaksas. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums - 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, katrā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50% no OEM 
gadā pārdoto tādu iekārtu daudzuma, 
kurām ir attiecīgās kategorijas motori 
(aprēķina kā pēdējo 5 gadu pārdošanas 
apjoma vidējo rādītāju ES tirgū.) Ja OEM 
iekārtas ES tirgū ir pārdevis īsāku laiku 
nekā piecus gadus, tad vidējo rādītāju 
aprēķina, pamatojoties uz faktisko laika 
posmu, kurā OEM ir pārdevis iekārtas ES 
tirgū.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis ārkārtas pasākums, ar ko paplašina elastīguma sistēmas piemērošanu, būtu jāattiecina 
tikai uz MVU sektoru, kurā atbilstības nodrošināšana varētu būt sarežģītāka, jo tas MVU
rada relatīvi augstākas izmaksas. Tādēļ ir vēlams svītrot 1. punktu un saglabāt 1.2.2. punktu, 
kas ir īpaši domāts MVU. 
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums - 1.2.2. punkts – introductory wording

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka OEM var lūgt, lai viņa 
motoru piegādātājiem tiktu dota atļauja 
laist tirgū noteiktu motoru skaitu saskaņā 
ar elastīguma sistēmu. Motoru skaits katrā 
no motoru kategorijām nepārsniedz šādus 
rādītājus:

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.1.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka OEM var lūgt, lai viņa 
motoru piegādātājiem tiktu dota atļauja 
laist tirgū noteiktu motoru skaitu saskaņā 
ar elastīguma sistēmu. Motoru skaits katrā 
no motoru kategorijām nepārsniedz šādus 
rādītājus:

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 1997/68/EK
XIII pielikums - 1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
motorvagonu piedziņai, 1.1.1. punktā 
noteikto elastīguma sistēmu piemēro, 
sākot no pārejas perioda starp posmu IIIA 
un IIIB.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jau tagad tiek izmantoti IIIB posma prasībām atbilstoši motorvagoni, tādēļ attiecīgie motoru 
risinājumi jau pastāv. Motorvagoniem pārsvarā izmanto smagajiem transportlīdzekļiem 
paredzētus motorus, kuriem pastāv risinājumi IIIB posma prasību atbilstības nodrošināšanai. 
Tādējādi uz motorvagoniem nevajadzētu attiecināt elastīguma sistēmu, kā paredzēts 
Direktīvā 2004/26/EK. 
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums - 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja saskaņā ar elastīguma sistēmu laist 
tirgū ne vairāk kā 20 lokomotīvju virzošos 
motorus, kuri visi ir konstruēti tā, lai tos 
varētu izmantot Apvienotās Karalistes 
dzelzceļa tīklā.

Or. en

Pamatojums

Ja mazākās tirgus nišās nav pieejamas lokomotīves, ko galvenokārt izmanto manevru darbam 
un kravu transportam, tas var kaitīgi ietekmēt dzelzceļa nozari.
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PASKAIDROJUMS

Maksimālais pieļaujamais oglekļa oksīda (CO), ogļūdeņražu (HC), slāpekļa oksīdu (NOx) un 
makrodaļiņu (PM) izplūdes gāzu emisijas apjoms no visurgājējas tehnikas dīzeļmotoriem ir 
paredzēts Direktīvā 97/68/EK. Pārskatot direktīvu 2004. gadā (2004/26/EK), ieviesa 
pašreizējos IIIA posma emisijas apjoma ierobežojumus un noteica termiņus un robežvērtības 
nākamajam IIIB posmam. Šo daudz stingrāko robežvērtību piemērošana pakāpeniski sāksies 
no 2011. gada janvāra atkarībā no motora jaudas kategorijas. Mehānismi, uz ko attiecas 
direktīva, ietver dažādu veidu uz sauszemes izmantojamas iekārtas, kas paredzētas 
izmantošanai, piemēram, celtniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecībā. Direktīva attiecas 
arī uz lokomotīvēm, motorvagoniem un iekšējo ūdensceļu kuģiem.

Direktīvas darbības joma attiecas uz visdažādākajiem iekārtu ražotājiem (aptuveni 1500 
uzņēmumiem), no kuriem daudzi neražo motorus, kurus izmanto minētajos mehānismos. 
Motorus ražo tikai daži lieli uzņēmumi.

Ar 2004. gada direktīvu ieviesa arī tā saucamo elastīguma sistēmu, lai paredzētu ražotājiem 
pakāpeniskāku pāreju no viena posma uz citu. Saskaņā ar elastīguma sistēmu ražotājs drīkst 
laikā starp diviem secīgiem izplūdes emisijas robežvērtību posmiem laist tirgū konkrētu tādas 
visurgājējas tehnikas vienību skaitu, kurā uzstādīti iepriekšējam izplūdes emisijas 
robežvērtību posmam atbilstoši motori. Minētais ierobežojums ir vai nu 20 % no ražotāja 
gada noieta, ko aprēķina, pamatojoties uz ražotāja 5 gadu kopējā pārdošanas apjoma vidējo 
rādītāju, vai arī noteikts tehnikas vienību skaits. Noteikta tehnikas vienību skaita variants ir 
paredzēts mazākiem ražotājiem. Elastīguma sistēma attiecas uz lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un celtniecības tehniku, savukārt lokomotīves, motorvagoni un iekšējo 
ūdensceļu kuģi tajā nav iekļauti.

Visurgājējas tehnikas direktīva veido ES vides tiesību aktu nozīmīgu daļu, un tās pienesums, 
lai sasniegtu konkrēto emisiju apjoma samazinājumu, ir ļoti būtisks. Makrodaļiņu un slāpekļa 
oksīdu emisijas veido galveno gaisa piesārņojuma apjomu nozarē. Aprēķinātais visurgājējas 
tehnikas makrodaļiņu emisiju apjoms 27 ES dalībvalstīs ir 7 % (salīdzinājumā ar 13 % no 
autoceļu transporta),  un no visām slāpekļa oksīdu emisijām 27 ES dalībvalstīs 16 % veido 
visurgājējas tehnikas nozare (salīdzinājumā ar 42 % no autoceļu transporta). 

Komisijas priekšlikums

Ar pašreizējo Komisijas priekšlikumu cenšas paplašināt elastīguma sistēmas piemērošanu. 

Pirmkārt, Komisija ierosina palielināt pašreizējo 20 % procentuālo īpatsvaru uz 50 %. 
Attiecīgi tiek pielāgots arī konkrētais tehnikas vienību skaits. 

Otrkārt, Komisija ierosina elastīguma sistēmu attiecināt arī uz motoriem, kurus izmanto 
motorvagonu un lokomotīvju piedziņai. Attiecībā uz lokomotīvēm, ņemot vērā relatīvi mazo 
tirgu, Komisija ierosina atļaut elastīguma sistēmu 12 lokomotīvēm. Attiecībā uz 
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motorvagoniem ierosinājumā paredzēta elastīguma sistēma 20 procentiem.

Ierosināts, ka šie noteikumi par plašāku elastīguma sistēmas piemērošanu zaudē spēku 
2013. gada 31. decembrī.

Komisijas priekšlikuma pamatā galvenokārt ir ekonomikas krīze. Krīze kopš 2008. gada
rudens ir ietekmējusi lielāko daļu ES rūpniecības, kas ražo visurgājēju tehniku, un jo īpaši 
celtniecības un lauksaimniecības nozarē ir bijis pamatīgs pārdošanas apjoma kritums. 
Komisija apgalvo, ka izmaksas, lai nodrošinātu atbilstību nākamā IIIB posma prasībām, ir 
pārāk augstas ražošanas nozarei, ko krīze skārusi īpaši smagi. 

Kā pamatojumu plašākai elastīguma sistēmas izmantošanai Komisija arī min tehnisko 
risinājumu trūkumu, lai ražotu IIIB posma prasībām atbilstīgus motorus, jo ražotāji nevar sākt 
pārkonstruēt kādu tehnikas vienību, pirms to rīcībā nav prasībām atbilstīgs motors. Komisija 
uzskata, ka tas ir svarīgākais iemesls lokomotīvju ražotāju grūtībām nodrošināt atbilstību 
prasībām.

Komisija nāk klajā ar šo priekšlikumu ļoti vēlu, jo pirmais jauno emisijas robežvērtību posms 
jau tiek piemērots no 2011. gada janvāra. 

Tā kā Komisija arī gatavo visas Direktīvas 97/68/EK pārskatīšanu, referente iesaka ātrāk 
virzīt šo pārskatīšanas procesu un atturēties no vienošanās par iespējami kaitniecisku un 
fragmentāru tiesību aktu pieņemšanas.

Referentes priekšlikums

Referente uzskata, ka Komisijas priekšlikumā ir vairākas problēmas. Svarīgākais ir principa 
jautājums, jo ar priekšlikuma pieņemšanu rodas būtisks risks padarīt vides tiesību aktus 
mazāk stingrus un tādējādi radīt bīstamu precedentu, kura pamatā ir tīri ekonomiska rakstura 
apsvērumi. 

Ja šo priekšlikumu pieņems, tiks arī pārkāpts atbilstības sekmēšanas un pirmo atbilstības 
nodrošinātāju apbalvošanas princips. Direktīva stājās spēkā 2004. gadā, dodot attiecīgajai 
ražošanas nozarei pietiekami ilgu laiku, lai veiktu nepieciešamos pārkārtojumus. Uzņēmumi, 
kas nav nodrošinājuši atbilstību minētajā laikposmā, nebūtu jāapbalvo par to nerīkošanos, un 
nebūtu arī jāsoda tie uzņēmumi, kas laikus veica nepieciešamos pārkārtojumus.

Lai gan priekšlikums ir samērā ierobežots, tajā paredzētā tendence attiecībā uz iepriekš 
pieņemtu vides tiesību aktu īstenošanu ir nopietni apšaubāma. Tiesību aktiem ir jāparedz 
stabilitāte ražošanas nozarei attiecībā uz vienādiem spēles noteikumiem un to, ka visiem tie ir 
jāievēro, — šis princips minētajā priekšlikumā ir pārkāpts. 

Veselība un vide

Direktīvā paredzētās IIIB posma emisijas robežvērtības makrodaļiņām ir aptuveni 90 % un 
slāpekļa oksīdiem — aptuveni 30 % zemākas nekā IIIA posmā paredzētās. Komisija savā 
ietekmes novērtējumā ir aprēķinājusi — pieņemot, ka visi ražotāji pirmajā gadā izmantotu 
elastīguma sistēmu pilnā apmērā, — emisiju apjoms pirmajā gadā palielinātos par aptuveni 
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0,3 %, ja elastīguma piemērošanu palielinātu no 20 % uz 50 %.

Tomēr šajā aprēķinā nav ņemta vērā lēmuma ietekme ilgtermiņā. Minētās tehnikas 
ekspluatācijas laiks ir relatīvi ilgs, jo celtniecības tehniku izmanto apmēram 16 gadu vai 
10 000 stundas1 un lokomotīves — vēl ilgāk. Tādējādi elastīguma paplašinātas piemērošanas 
kaitīgā ietekme, iespējams, turpināsies vēl vairākas desmitgades.

Ir vērts norādīt, ka lielai daļai dalībvalstu ir grūtības nodrošināt atbilstību direktīvām, ar 
kurām noteikti gaisa kvalitātes standarti, t.i., direktīvām par gaisa kvalitāti un valstu emisiju 
maksimālo pieļaujamo apjomu. Piemēram, IIASA aprēķini attiecībā uz NEC ziņojumu rāda, ka 
visurgājējas tehnikas daļa kopējā slāpekļa oksīdu emisiju apjomā līdz 2020. gadam var 
pieaugt līdz 20 %. Emisiju apjoma samazināšana to izcelsmes vietā ir ļoti svarīga, lai panāktu 
gaisa kvalitātes standartu ievērošanu, un prasību atvieglošanu vienam no galvenajiem emisiju 
avotiem nevar uzskatīt par maznozīmīgu.

Turklāt kopējos aprēķinos nav ņemta vērā attiecīgo emisiju vietējā ietekme. Ļoti bieži 
visurgājēja tehnika tiek izmantota pilsētās vai to tuvumā un tuvu strādājošajiem. Pētījumi 
liecina par būtiskiem veselības izdevumu ietaupījumiem, ja ir samazināts šo kaitīgo emisiju 
apjoms, un tas ir jāņem vērā, aprēķinot tādu pasākumu izmaksas, kādi minēti šajā 
priekšlikumā.

Aprēķinot iespējamos ietaupījumus no paplašinātas elastīguma sistēmas piemērošanas, 
Komisija nav ņēmusi vērā komplekso savstarpējo ietekmi, kāda ir veselības jomai, vides 
jomai un stingrākiem emisijas standartiem. Ja ražošanas nozare var gūt ekonomisku labumu, 
tad ārējās izmaksas faktiski sedz visa sabiedrība.

Šajā kontekstā celtniecības nozare ir ilustratīvs piemērs — katru dienu daudzi tūkstoši ES 
strādājošo būvlaukumos saskaras ar emisiju ietekmi. Būtu interesanti redzēt pētījumu par 
emisiju ietekmi uz viņu veselību un uz veselības sistēmu izdevumiem. 

Ekonomiskie aprēķini

Ekonomikas krīze ir realitāte, taču jau ir vērojamas atveseļošanās pazīmes. Pārdošanas 
apjomam palielinoties, Komisijas priekšlikuma pamatā esošie apsvērumi zaudē savu 
nozīmību. Attiecībā uz dažiem lielākajiem ražotājiem, par kuriem ir ātrāk pieejami dati, noieta 
apjoms šķiet mazāks salīdzinājumā ar gadiem, ko varētu nosaukt par ražošanas nozares 
uzplaukuma gadiem, taču pašreizējie pārdošanas apjomi nav daudz mazāki, salīdzinot ar 
gadiem pirms nozares uzplaukuma perioda. Kopumā raugoties, tā kā tiesību akti par 
IIIB posma prasībām un attiecīgajām robežvērtībām ir pieņemti jau 2004. gadā, kuram sekoja 
daži nozarei ļoti veiksmīgi gadi, apgalvojums par resursu trūkumu attīstības vajadzībām nav 
pamatots.

Ir vērts norādīt, ka Komisija nevar sniegt nekādus aprēķinus par konkrētu ražošanas nozares 
dalībnieku īpatsvaru, kuriem ir grūtības nodrošināt atbilstību prasībām.

Vērtējot vispārīgāk, ir arī uzņēmumi, kuri zaudē plašākas elastīguma piemērošanas gadījumā, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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un arī tas ir jāņem vērā; Eiropā ir daudzi lieli un mazāki uzņēmumi, kuri ražo pēcapstrādes 
iekārtas un daļiņu filtrus. Tiesību aktiem, ar kuriem nosaka stingrākus emisiju standartus, ir 
tikai labvēlīga ietekme uz šiem uzņēmumiem. 

Referente vēlas arī apstrīdēt Komisijas apgalvojumu, ka ražotāji zaudē savu konkurētspēju, ja 
tiem ir jānodrošina atbilstība stingrākām vides tiesību aktu prasībām. „Zaļās” inovācijas un 
zemas emisijas tehnoloģijas var attīstīties tikai tad, ja tām ir nodrošināts atbalsts ar tiesisko 
regulējumu. Lai sasniegtu ES stratēģijas 2020. gadam mērķus un panāktu virzību uz zemu 
oglekļa emisiju sabiedrību, ir jāveic pasākumi virzībai uz priekšu, nevis atpakaļ.

Taču, tā kā situācija var būt īpaši sarežģīta mazajiem un vidējiem ražotājiem, kuriem 
atbilstības nodrošināšanas izmaksas ir relatīvi augstākas, referente iesaka palielināt MVU 
paredzēto elastīgumu, t.i.,  palielināt konkrēto tehnikas vienību skaitu, kas noteikts 
XIII pielikuma 1.2.2. punkta tabulā, kā ierosinājusi Komisija. 

Tas ļaus MVU samazināt pētniecībai un attīstībai paredzētās izmaksas un citas konstrukcijas 
pārveides izmaksas īsā laika posmā un dos iespēju minētās izmaksas veikt pagarinātā laika 
posmā.

Attiecībā uz lokomotīvēm referente atzīst, ka nozarei ir problemātiski nodrošināt atbilstību, jo 
ļoti maz ražotāju piedāvā IIIB posma prasībām atbilstošas lokomotīves un pastāv būtiski 
sarežģījumi uzstādīt jaunos, lielāka izmēra IIIB posma prasībām atbilstošos motorus vecā 
parauga lokomotīvēs. Tomēr, tā kā attiecīgais tirgus ir ļoti mazs, tā kā IIIB posma prasībām 
atbilstoši risinājumi jau pastāv un tā kā elastīguma sistēmas jēga ir ļaut izmantot agrāka 
posma prasībām atbilstošus motorus tikai ierobežotā skaitā, tad referente ierosina saglabāt 
Komisijas ierosināto to lokomotīvju skaitu, kurām piemēro elastīguma sistēmu, 20 
lokomotīvju apmērā. 

Turklāt, tā kā attiecībā uz lokomotīvēm IIIB posma prasībām atbilstošu risinājumu izstrāde ir 
bijusi īpaši lēna, referente uzskata, ka Komisijai būtu jāpievērš šai nozarei īpaša uzmanība un 
jāziņo par attīstību Eiropas Parlamentam. 

Turklāt, tā kā tuvojas Direktīvas 97/68/EK pārskatīšana, referente iesaka Komisijai rīkoties 
saskaņā ar mērķtiecīgu pieeju, ņemot vērā iespējamus jaunu prasību posmus lokomotīvēm, un 
veikt saskaņotus pasākumus, lai pielāgotu prasības atbilstošajām ASV tiesību aktu prasībām.


