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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 regulai par mehānisko 
transportlīdzekļu skaņas līmeni
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0856),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0487/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) ES tipa apstiprinājuma prasības jau 
attiecas uz ES tiesību aktiem CO2 emisiju 
jomā, tostarp Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 715/2007 par tipa 
apstiprinājumu mehāniskiem 
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām 
no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
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(Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai1, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 443/2009, ar 
ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās 
pieejas CO2 emisiju samazināšanai no 
vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka 
emisijas standartus jauniem vieglajiem 
automobiļiem2, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 595/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu un motoru tipa 
apstiprinājumu attiecībā uz lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu 
radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, par grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 
2007/46/EK un par Direktīvu 
80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK 
atcelšanu 3 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 11. maija Regulu 
(ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem saistībā ar Savienības 
integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu 
CO2 emisiju samazināšanai4. 
Tehniskajām prasībām, kas attiecas uz ES 
tiesību aktiem CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju robežvērtību jomā, 
vajadzētu būt saskaņotām ar prasībām, ko 
piemēro tiesību aktiem trokšņa emisiju 
samazināšanas jomā. Tādēļ būtu jānosaka 
tādas ES tipa apstiprinājuma prasības, 
kas nodrošinātu šo abu mērķu izpildi.
_________________
1 OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.
2 OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.
3 OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.
4 OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.

Or. en



PR\902242LV.doc 7/24 PE487.819v02-00

LV

Pamatojums

Tehniskie pasākumi CO2 emisiju samazināšanai ietver pasākumus transportlīdzekļa svara 
samazināšanai, savukārt tehniskie pasākumi trokšņa līmeņa samazināšanai, piemēram, 
skaņas izolācija, parasti palielina transportlīdzekļa svaru un paaugstina CO2 emisijas. 
Turklāt skaņas izolācija samazina troksni, tomēr vienlaicīgi palielina dzinēja aizdegšanās 
risku.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Trokšņa emisijas informācijas 
sniegšana patērētājiem, autoparku 
pārvaldniekiem un valsts iestādēm var 
ietekmēt iegādes lēmumus un paātrināt 
pāreju uz klusākiem transportlīdzekļiem. 
Lai patērētājiem nodrošinātu attiecīgo 
informāciju, izgatavotājam tirdzniecības 
vietā un tehniskajos reklāmas materiālos 
būtu jāsniedz informācija par 
transportlīdzekļu radītā trokšņa līmeni, 
kas noteikts pēc saskaņotām testa 
metodēm. Patērētājus par 
transportlīdzekļa trokšņa emisiju būtu 
jāinformē ar marķējumu, kas līdzīgs CO2
emisiju, degvielas patēriņa un riepu rites 
trokšņa marķējumam.

Or. en

Pamatojums

Patlaban patērētājiem pirms iegādes nav zināms transportlīdzekļa trokšņa līmenis. Tiesību 
akti par riepu marķējumu paredz, ka informācijas par riepu rites troksni ir jānorāda 
tirdzniecības vietā un reklāmas materiālos. Lai veicinātu klusu transportlīdzekļu iegādi un 
iespēju patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli, izgatavotājiem būtu jānorāda informācija par 
transportlīdzekļu trokšņa līmeni. Valsts un pašvaldību iestādēm ir liela nozīme, jo tās ir 
lielākās autoparku pircējas un uz tām attiecas atbildība par Direktīvas 2002/49/EK 
īstenošanu, kas paredz samazināt vides troksni pilsētās un pie lielākajām transporta 
infrastruktūrām.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai Komisija šīs regulas tehniskās 
prasības varētu aizstāt ar tiešu atsauci uz 
ANO/EEK Noteikumiem Nr. 51 un 
Nr. 59, līdzko minētajās regulās būs 
noteiktas jaunās testa metodes 
robežvērtības, vai lai minētās prasības 
pielāgotu tehniskajiem un zinātnes 
sasniegumiem, attiecībā uz grozījumu šīs 
regulas pielikumu noteikumos saistībā ar 
testa metodēm un trokšņa līmeņiem
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši 
būtiski, lai gatavošanās darbā Komisija 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās. Gatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(12) Lai Komisija šīs regulas tehniskās 
prasības varētu pielāgot tehniskajiem un 
zinātnes sasniegumiem, pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai, lai grozītu šīs regulas 
pielikumus, kas ir saistīti ar ES tipa 
apstiprinājuma procedūrām attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu tipu un 
izplūdes sistēmu trokšņa līmeni, 
mehānisko transportlīdzekļu radītā 
trokšņa mērīšanas metodēm un 
instrumentiem, trokšņa slāpēšanas 
sistēmām, saspiesta gaisa troksni, 
ražojumu atbilstības pārbaudēm, testa 
vietas specifikācijām, mērīšanas metodēm 
papildu trokšņa emisijas noteikumu 
atbilstības novērtēšanai un pasākumiem 
hibrīda elektrotransportlīdzekļu un 
elektrotransportlīdzekļu dzirdamības 
nodrošināšanai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Gatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai Komisijas priekšlikumu pielāgotu jaunajam standarta tekstam 
attiecībā uz noteikumiem pardeleģētajiem aktiem un precizētu pielikumus, kurus varētu grozīt 
ar deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) „tirdzniecības vieta” ir vieta, kur 
transportlīdzekļus piedāvā pārdošanai 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka patērētājiem ir pieejama attiecīgā informācija, kad tie apsver 
transportlīdzekļa iegādi, informācija par trokšņa līmeni ir jādara plaši pieejama (ierosinātais 
teksts būtu saskaņā ar 3. pantu Regulā Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu, norādot arī 
trokšņa emisijas). 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – 21.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) „tehniski reklāmas materiāli” ir 
tehniskas rokasgrāmatas, brošūras, 
informācijas lapas un katalogi (drukātā, 
elektroniskā vai tiešsaistes formātā), kā 
arī tīmekļa vietnes, kuru mērķis ir 
transportlīdzekļu pārdošana patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Informācija par trokšņa līmeni būtu jādara plaši pieejama, lai nodrošinātu, ka tai var piekļūt 
patērētāji, kas apsver transportlīdzekļa iegādi. (Priekšlikumi ir saskaņoti ar 3. pantu Regulā 
Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu, tostarp attiecībā uz trokšņa emisijām).
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar 
III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz 
III pielikumā noteiktās robežvērtības.

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar 
II pielikuma noteikumiem un noapaļo līdz 
tuvākajam veselam skaitlim, nepārsniedz 
III pielikumā noteiktās robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Lai šo priekšlikumu pieskaņotu pārējiem ES tiesību aktiem trokšņa emisiju jomā, izmērītās 
trokšņa līmeņa vērtības būtu jānorāda saskaņotā formātā. Visās regulas paredz, ka galīgo 
rezultātu norāda veselos skaitļos. Tiek ierosināts minēto kārtību saglabāt arī šajā regulā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trijos gados pēc šīs regulas III pielikuma 
trešās slejas 1. posmā minētās dienas, 
Komisija veic detalizētu izpēti, lai 
pārliecinātos, vai trokšņa robežvērtības ir 
atbilstošas. Pamatojoties uz izpētes laikā 
izdarītajiem secinājumiem, vajadzības 
gadījumā Komisija var iesniegt
priekšlikumu šīs regulas grozījumiem.

Cik vien iespējams drīz pēc III pielikuma 
ceturtās slejas 2. posmā minētās dienas 
Komisija veic detalizētu izpēti (un publicē 
tās rezultātus), lai pārliecinātos, vai 
3. posmam paredzētās trokšņa 
robežvērtības ir atbilstošas. Pamatojoties 
uz izpētes laikā izdarītajiem secinājumiem, 
vajadzības gadījumā Komisija iesniedz
priekšlikumu šīs regulas grozījumiem. Ja 
šāds grozījums regulā tiek izdarīts, 
3. posmu piemēro četrus gadus pēc šajā 
daļā norādītās detalizētās izpētes rezultātu 
publicēšanas.
Cik vien iespējams drīz pēc III pielikuma 
ceturtās slejas 3. posmā minētās dienas 
Komisija veic detalizētu izpēti (un publicē 
tās rezultātus), lai pārliecinātos, vai 
4. posmam paredzētās trokšņa 
robežvērtības ir atbilstošas. Pamatojoties 
uz izpētes laikā izdarītajiem 
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secinājumiem, vajadzības gadījumā 
Komisija iesniedz priekšlikumu šīs 
regulas grozījumiem. Ja šāds grozījums 
regulā tiek izdarīts, 4. posmu piemēro 
četrus gadus pēc šajā daļā norādītās 
detalizētās izpētes rezultātu publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz noteikums par procedūru, ko piemēro turpmāko posmu ieviešanai, lai 
nodrošinātu, ka izgatavotājiem ir pietiekams sagatavošanās laiks jaunu prasību izpildei.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Informācija patērētājiem

Transportlīdzekļu izgatavotāji un 
izplatītāji nodrošina, ka tirdzniecības vietā 
un tehniskajos reklāmas materiālos 
redzamā vietā par katru transportlīdzekli 
ir norādīts trokšņa līmenis decibelos 
(dB(A)), kas noteikts pēc šajā regulā 
paredzētajām saskaņotajām tipa 
apstiprinājuma testa metodēm.
Komisija ne vēlāk kā gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā izvērtē iespēju ieviest 
prasības par informāciju patērētājiem 
attiecībā uz transportlīdzekļa trokšņa 
līmeni un vajadzības gadījumā 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
priekšlikumu saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru. 
Komisija var ierosināt šīs prasības iekļaut 
spēkā esošajā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 13. decembra 
Direktīvā 1999/94/EK attiecībā uz 
patērētājiem domātas informācijas 
pieejamību par degvielas ekonomiju un 
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CO2 emisiju saistībā ar jaunu vieglo 
automobiļu tirdzniecību1. Trokšņa emisiju 
informācija ir jāizvieto tāpat kā CO2
emisiju informācija.
_______________
1 OV L 12, 18.1.2000.

Or. en

Pamatojums

Pagaidām patērētājam pirms iegādes nav iespējams uzzināt transportlīdzekļa trokšņa līmeni. 
Lai veicinātu klusu transportlīdzekļu iegādi un patērētājiem sniegtu iespēju izdarīt apzinātu 
izvēli par pirkumu, izgatavotājiem un izplatītājiem jābūt pienākumam norādīt 
transportlīdzekļa trokšņa līmenis.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants
Ceļa seguma klasifikācija un kvalitāte

Komisija saskaņā ar pārskatīšanai 
noteiktajiem termiņiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
25. jūnija Direktīvā 2002/49/EK par vides 
trokšņa novērtēšanu un pārvaldību1

izvērtē iepēju ieviest ceļu klasifikācijas 
sistēmu, kas raksturotu katra Eiropas 
Savienības ceļa tipisko riepu rites troksni, 
un vajadzības gadījumā Parlamentam un 
Padomei iesniedz priekšlikumu saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru. 
Komisija apsver iespēju ieviest prasību, 
saskaņā ar kuru dalībvalstīm Direktīvā 
2002/49/EK paredzētajās stratēģiskajās 
trokšņu kartēs būtu jānorāda informāciju 
par ceļa seguma kvalitāti.
_______________
1 OV L 189, 18.7.2002.
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Or. en

Pamatojums

Ceļa seguma kvalitāte būtiski iespaido transportlīdzekļa rites trokšņa emisijas. Pagaidām nav 
stratēģiskas pieejas, kas ļautu gūt pārskatu par ceļa seguma kvalitāti Eiropas Savienībā. 
Minētais priekšlikums ļautu dalībvalstīm un kopienām apzināt apgabalus, kuros būtu 
lietderīgi uzlabot ceļa segumu, kas mazinātu vides troksni. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akustiskā transportlīdzekļu brīdināšanas 
sistēma (AVAS) Ja izgatavotājs izvēlas 
transportlīdzekļiem uzstādīt AVAS, izpilda 
X pielikuma prasības.

Ja izgatavotājs izvēlas transportlīdzekļiem 
uzstādīt AVAS, izpilda IX pielikuma
prasības.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks labojums Komisijas priekšlikumā. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, lai grozītu I līdz XI pielikumu.

1. Lai šīs regulas tehniskās prasības 
varētu pielāgot tehniskajiem un zinātnes 
sasniegumiem, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
11. pantu, lai grozītu I līdz II un IV līdz 
XII pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu Komisijai var deleģēt tikai nebūtiskus leģislatīva akta 
elementus, savukārt uz būtiskiem elementiem attiecas leģislatīvais akts. Regulas III pantā 
minētās prasības, t.i., trokšņa robežvērtības un sagatavošanās laiks (posmi), ir būtiski 
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priekšlikuma elementi un tādēļ par tiem lēmumus pieņem vienīgi abi likumdevēji. Šis 
grozījums ir arī vajadzīgs, lai Komisijas priekšlikumu pielāgotu jaunajam standarta tekstam 
attiecībā uz noteikumiem par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja robežvērtības attiecībā uz testa metodi 
nosaka ANO/EEK Noteikumi Nr. 51, 
Komisija apsver III pielikumā noteikto 
tehnisko prasību aizstāšanu ar tiešu atsauci 
uz atbilstošām ANO/EEK Noteikumu 
Nr. 51 un Nr. 59 prasībām.

2. Ja robežvērtības attiecībā uz testa metodi 
nosaka ANO/EEK Noteikumi Nr. 51, 
Komisija izvērtē iespēju par III pielikumā 
noteikto tehnisko prasību aizstāšanu ar 
tiešu atsauci uz atbilstošām ANO/EEK 
Noteikumu Nr. 51 un Nr. 59 prasībām un 
vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par grozījumu izdarīšanu III pielikumā 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu Komisijai var deleģēt tikai nebūtiskus leģislatīva akta 
elementus, savukārt uz būtiskiem elementiem attiecas leģislatīvais akts. Regulas III pantā 
minētās prasības, t.i., trokšņa robežvērtības un sagatavošanās laiks (posmi), ir būtiski 
priekšlikuma elementi un tādēļ par tiem lēmumus pieņem vienīgi abi likumdevēji.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai ir nodotas 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 10. panta 1. punktā, Komisijai ir 
piešķirtas uz nenoteiktu laikposmu, sākot
no šīs regulas pieņemšanas dienas.

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai Komisijas priekšlikumu pielāgotu jaunajam standarta tekstam 
attiecībā uz noteikumiem par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 10. panta 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas 
lēmumu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā noteikts. Tas neietekmē neviena jau 
spēkā esoša deleģētā akta derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 10. panta 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai Komisijas priekšlikumu pielāgotu jaunajam standarta tekstam 
attiecībā uz noteikumiem par deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
10. panta 1. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus, vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu
pagarina par vienu mēnesi.

5. Saskaņā ar 10. panta 1. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai Komisijas priekšlikumu pielāgotu jaunajam standarta tekstam 
attiecībā uz noteikumiem par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu pagarina par vienu 
mēnesi.
2. Ja pēc iepriekš minētā laikposma 



PR\902242LV.doc 17/24 PE487.819v02-00

LV

beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus pret 
deleģēto aktu vai ja pirms šā datuma gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par pieņemto 
lēmumu necelt iebildumus, deleģētais akts 
stājas spēkā tā noteikumos paredzētajā 
dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome ceļ 
iebildumus pret pieņemtu deleģēto aktu, 
tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda 
šādu iebildumu iemeslus.

Or. en

Pamatojums
Regulas 12. pants ir lieks, ņemot vērā 11. panta 5. punkta noteikumus.
 Tādējādi ar šo grozījumu Komisijas priekšlikumu pielāgotu jaunajam standarta tekstam 
attiecībā uz noteikumiem par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Steidzamības procedūra svītrots
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
10. panta 1. punktu, stājas spēkā uzreiz 
un ir piemērojami tik ilgi, līdz tiek pausti 
iebildumi saskaņā ar 2. punktu. 
Paziņojumā par deleģēto aktu Eiropas 
Parlamentam un Padomei norāda 
steidzamības procedūras izmantošanas 
iemeslus.
2. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
saskaņā ar 11. panta 5. punktā minēto 
procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. 
Šādā gadījumā Komisija tūlīt atceļ 
konkrēto aktu, tiklīdz ir saņemts 
paziņojums par Eiropas Parlamenta vai 
Padomes lēmumu pret to iebilst.
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Or. en

Pamatojums

Steidzamības procedūra ir pienācīgi pamatota vai nu 10. pantā, vai apsvērumos, tādēļ 
13. pants būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst 
transportlīdzeklim, tās izvēlas 
transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. 2/ Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
vismaz atļautais vītnes dziļums.

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst 
transportlīdzeklim, tās izvēlas 
transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. 2/ Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepu vītnes 
dziļums ir vismaz 80 % no pilna vītnes 
dziļuma.

Or. en

Pamatojums

Jaunās testa metodes mērķis ir simulēt reālu pilsētas satiksmi. Riepu vītnes dziļumam 
vajadzētu būt tādam, kādu parasti izmanto satiksmē. ANO/EEK iesaka kā minimālo vītnes 
dziļumu izmantot 80 % no pilna vītnes dziļuma.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2.1.4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1.2.1.4.1. Transportlīdzekļi ar 4.1.2.1.4.1. Transportlīdzekļi ar 
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manuālajām pārnesumkārbām, 
automatizētajām pārnesumkārbām, 
adaptīvajām pārnesumkārbām vai CVT, 
kas testēti ar bloķētu pārnesumskaitli

manuālajām pārnesumkārbām, 
automatizētajām pārnesumkārbām, 
adaptīvajām pārnesumkārbām vai CVT, 
kas testēti ar bloķētu pārnesumskaitli

Pārnesumskaitļu izvēlei iespējami šādi 
nosacījumi:

Pārnesumskaitļu izvēlei iespējami šādi 
nosacījumi:

a) ja viens konkrēts pārnesumskaitlis rada 
paātrinājumu ar pielaidi  5 % apmērā no 
atskaites paātrinājuma awot ref, nepārsniedzot 
3,0 m/s2, testēt ar šo pārnesumskaitli;

a) ja viens konkrēts pārnesumskaitlis rada 
paātrinājumu ar pielaidi  5 % apmērā no 
atskaites paātrinājuma awot ref, nepārsniedzot 
2,0 m/s2, testēt ar šo pārnesumskaitli;

b) ja neviens no pārnesumskaitļiem nerada 
vajadzīgo paātrinājumu, tad izvēlas 
pārnesumskaitli i ar paātrinājumu, kas 
lielāks par atskaites pārnesumu, un 
pārnesumskaitli i + 1 ar paātrinājumu, kas 
mazāks par atskaites pārnesumu. Ja 
paātrinājuma lielums pārnesumskaitlī i 
nepārsniedz 3,0 m/s2, testam izmanto abus 
pārnesumskaitļus. Svērto proporciju 
salīdzinājumā ar atskaites paātrinājumu 
awot ref aprēķina šādi:

b) ja neviens no pārnesumskaitļiem nerada 
vajadzīgo paātrinājumu, tad izvēlas 
pārnesumskaitli i ar paātrinājumu, kas 
lielāks par atskaites pārnesumu, un 
pārnesumskaitli i + 1 ar paātrinājumu, kas 
mazāks par atskaites pārnesumu. Ja 
paātrinājuma lielums pārnesumskaitlī i 
nepārsniedz 2,0 m/s2, testam izmanto abus 
pārnesumskaitļus. Svērto proporciju 
salīdzinājumā ar atskaites paātrinājumu 
awot ref aprēķina šādi:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))
c) ja pārnesumskaitļa paātrinājums i 
pārsniedz 3,0 m/s2, izmanto pirmo 
pārnesumskaitli, kas rada paātrinājumu, 
kurš mazāks par 3,0 m/s2, ja vien 
pārnesumskaitlis i + 1 nodrošina 
paātrinājumu, kas mazāks par aurban. Šajā 
gadījumā jāizmanto divi pārnesumi, i un 
i + 1, ietverot pārnesumu i ar paātrinājumu, 
kas pārsniedz 3,0 m/s2. Citos gadījumos 
neizmanto nekādus citus pārnesumus. 
Testa laikā panākto paātrinājumu awot test
izmanto, lai awot ref vietā aprēķinātu daļējas 
jaudas koeficientu kP;

c) ja pārnesumskaitļa paātrinājums i 
pārsniedz 2,0 m/s2, izmanto pirmo 
pārnesumskaitli, kas rada paātrinājumu, 
kurš mazāks par 2,0 m/s2, ja vien 
pārnesumskaitlis i + 1 nodrošina 
paātrinājumu, kas mazāks par aurban. Šajā 
gadījumā jāizmanto divi pārnesumi, i un 
i + 1, ietverot pārnesumu i ar paātrinājumu, 
kas pārsniedz 2,0 m/s2. Citos gadījumos 
neizmanto nekādus citus pārnesumus. 
Testa laikā panākto paātrinājumu awot test
izmanto, lai awot ref vietā aprēķinātu daļējas 
jaudas koeficientu kP;

Or. en

Pamatojums

Lietošanai pieejamā braukšanas statistika jaunās vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētās 
pasaules mēroga testa procedūras (WLTP) izstrādes vajadzībām liecina, ka nav pamatoti 
izmantot paātrinājumu, kas pārsniedz 2 m/s². Turklāt šīs jaunās regulas vajadzībām laikā no 
2007. līdz 2010. gadam īstenotajā obligātajā uzraudzības procedūrā tika izmantota 2 m/s2

testa robežvērtība.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums
Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.
Transportlī-

dzekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa 
kategorijas 

apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu tipa 

apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu tipa 

apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 

reģistrācijai, 
tirdzniecībai un

nodošanai 
ekspluatācijā

posms stājas spēkā
[2 gadi pēc 

publicēšanas]

posms stājas spēkā
[5 gadi pēc 

publicēšanas]

posms stājas spēkā
[7 gadi pēc 

publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

M

Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

M1
sēdvietu skaits < 
9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sēdvietu skaits <
9;

jaudas attiecība 
pret masu 
> 150 kW/tonna

71 71 69 69 69 69

M2
sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2

sēdvietu skaits 
> 9; 2 tonnas < 
masa 
< 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72

M2

sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas;
nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas;
nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 

> 5 tonnas;
nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
sēdvietu skaits 

> 9; masa 77 79 75 77 75 77
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> 5 tonnas;
nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

N

Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnas < 
masa 

< 12 tonnas;
nominālā dzinēja 
jauda < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnas < 
masa 

< 12 tonnas;
75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnas < 
masa 

< 12 tonnas;
nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa 
> 12 tonnas;

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa 
> 12 tonnas;

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst 
attiecīgajai apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 
2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus 
transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka 
par 2 tonnām.

Grozījums

III pielikums
Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar II pielikuma noteikumiem un noapaļo līdz tuvākajam 
veselam skaitlim, nepārsniedz šādas robežas.

Vispārīgās robežvērtības 1) jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas izteiktas 
decibelos (A)

Transportlīd
zekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa kategorijas 
apraksts

1. posms stājas 
spēkā 2 gadus 
pēc spēkā 
stāšanās

2. posms stājas 
spēkā 6 gadus 
pēc spēkā 
stāšanās*

3. posms**** 
stājas spēkā 
10 gadus pēc 
spēkā stāšanās**

4. posms**** 
stājas spēkā 
14 gadus pēc 
spēkā 
stāšanās***
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jaudas/masas attiecība ≤ 120 kW/t 71 70 69 67
M1 2)

120 < jaudas/masas attiecība ≤ 
150 kW/t

72 71 70 68

jaudas/masas attiecība ≤ 150 kW/t 74 73 72 70
transportlīdzekļa pilnā masa ≤
2,5 t; nominālā jauda ≤ 75 kW

71 70 69 68

M2
transportlīdzekļa pilnā masa ≤ 
2,5 t; nominālā jauda >75 kW

72 71 70 68

2,5 t < transportlīdzekļa pilnā 
masa ≤ 3.5 t

74 73 71 69

N1 transportlīdzekļa pilnā masa ≤ 
2,5 t

72 71 70 68

2,5 t < transportlīdzekļa pilnā 
masa ≤ 3.5 t

74 73 71 69

Vispārīgās robežvērtības 1) jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas izteiktas 
decibelos (A)

Transportlīd
zekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa kategorijas 
apraksts

1. posms stājas 
spēkā 3 gadus 
pēc spēkā 
stāšanās

2. posms stājas 
spēkā 8 gadus 
pēc spēkā 
stāšanās

3. posms**** 
stājas spēkā 
12 gadus pēc 
spēkā stāšanās**

4. posms**** 
stājas spēkā 
16 gadus pēc 
spēkā stāšanās***

M2
transportlīdzekļa pilnā masa 
> 3,5 t; nominālā jauda ≤ 150 kW

76 74 72 70

transportlīdzekļa pilnā masa 
> 3,5 t; nominālā jauda > 150 kW

77 75 73 72

M3 nominālā dzinēja jauda ≤ 100 kW 74 73 72 70
100 < nominālā dzinēja jauda 
≤ 100 kW

76 75 73 71

150 < nominālā dzinēja jauda 
≤ 250 kW

79 78 76 74

nominālā dzinēja jauda > 250 kW 80 79 78 77
nominālā dzinēja jauda ≤ 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < nominālā dzinēja jauda 
≤ 150 kW

77 76 74 72

nominālā dzinēja jauda > 150 kW 78 77 76 74
nominālā dzinēja jauda ≤ 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < nominālā dzinēja jauda 
≤ 150 kW

79 78 76 74

150 < nominālā dzinēja jauda 
≤ 250 kW

81 80 78 77

nominālā dzinēja jauda > 250 kW 82 81 80 79

* M1/N1 un M2 < 3.5 t kategorijas transportlīdzekļiem pārejas laiks jaunu transportlīdzekļu 
tirdzniecībai un nodošanai ekspluatācijā ir 2 gadi. 

** Visām transportlīdzekļu kategorijām pārejas laiks jaunu transportlīdzekļu tirdzniecībai un 
nodošanai ekspluatācijā ir 3 gadi.

*** Visām transportlīdzekļu kategorijām pārejas laiks jaunu transportlīdzekļu tirdzniecībai un 
nodošanai ekspluatācijā ir 4 gadi.

**** Nekavējoties pēc iepriekšējā posma piemērošanas Komisija veic detalizētu izpēti, lai 
apstiprinātu šā posma īstenošanas iespēju. Labvēlīga novērtējuma gadījumā 4. posmu 
piemēro 4 gadus pēc attiecīgā pētījuma publicēšanas.

1) Robežvērtības palielina par +2dB M3 un N3 kategorijas transportlīdzeklim un +1 dB citas 
kategorijas transportlīdzeklim, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus 
transportlīdzekļa definīcijai, kas norādīta ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 
4. punktā. 

2) Robežvērtības palielina par +1dB M1 kategorijas transportlīdzeklim, ja tas ir aprīkots ar 
C1D vai C1E klases riepām saskaņā ar definīciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 661/2009 
II pielikuma C daļā. 
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Or. en

Pamatojums

Lai līdzsvarotu nepieciešamību uzturēt rūpniecības attīstības ciklus un tiesisko noteiktību un 
panākt labumu sabiedriskās veselības jomā, ir izveidoti 4 posmi. Īpaši vērienīgi mērķi ir 
izvirzīti 3. un 4. posmā. Arī transportlīdzekļu kategorijas ir atjauninātas, ņemot vērā jaunākos 
tehniskos standartus. Šo transportlīdzekļu kategoriju turpmāka diferencēšana ļaus noteikt 
realitātei atbilstošākas trokšņa līmeņa vērtības. Paredzētie laikposmi atbilst tipiskiem 
ražošanas cikliem un atšķiras vieglajiem un smagajiem kravas transportlīdzekļiem. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paraugu ņemšana un rezultātu 
novērtējums 

3. Paraugu ņemšana un rezultātu 
novērtējums 

Jāizvēlas viens transportlīdzeklis un jāveic 
2. punktā minētie testi. Ja testu rezultāti 
atbilst RA prasībām, kas minētas 
Direktīvas 2007/46/EK X pielikumā, tad 
transportlīdzeklis ir izpildījis RA prasības.

Jāizvēlas viens transportlīdzeklis un jāveic 
2. punktā minētie testi. Ja testu rezultāti 
atbilst RA prasībām, kas minētas 
Direktīvas 2007/46/EK X pielikumā, tad 
transportlīdzeklis ir izpildījis RA prasības.
Piemērojamās RA prasības ir 
III pielikumā minētās robežvērtības ar 
papildu pielaidi 1 dB(A) apmērā.

Or. en

Pamatojums

Ražojuma atbilstības pārbaudēs ir paredzēta papildu pielaide +1 dB, kas ir saskaņā ar 
pārējiem regulējumiem, piemēram, Regulu Nr. 661/2009 un atbilst specifikācijām spēkā 
esošajos tiesību aktos.
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PASKAIDROJUMS

Galvenais mērķis Komisijas priekšlikumā regulai par mehānisko transportlīdzekļu skaņas 
līmeni ir sabiedrības veselības un vides aizsardzība ar pasākumiem mehānisko 
transportlīdzekļu skaņas līmeņa samazināšanai. 

Priekšlikumā ierosinātas jaunas testa metodes mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeņa 
pārbaudei un jaunas trokšņa robežvērtības dažādām vieglo, vidējo un smago transportlīdzekļu 
kategorijām.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikuma vispārējo virzienu, jo tas svarīgs solis, lai mazinātu 
mehānisko transportlīdzekļu trokšņa emisiju ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi. Tomēr 
referents uzskata, ka Komisijas priekšlikumā būtu jāizdara vairāki papildinājumi un tehniski 
pielāgojumi, jo īpaši, lai veicinātu klusāku transportlīdzekļu izgatavošanu un iegādi. Referents 
arī atzīst, ka mehānisko transportlīdzekļu radītais troksnis izriet no vairākiem aspektiem, 
tostarp dzinēja, riepām, ceļa seguma un aerodinamiskā trokšņa.

Pašreizējā Komisijas priekšlikumā nepietiekams uzsvars likts uz informācijas sniegšanu 
patērētājiem par mehānisko transportlīdzekļu trokšņa līmeni. Referents vēlētos atbalstīt 
marķējuma sistēmas ieviešanu par transportlīdzekļu trokšņa līmeni, lai tādējādi veicinātu 
klusāku transportlīdzekļu iegādi un ļautu patērētājiem pirms iegādes izdarīt apzinātu izvēli. 

Arī ceļa seguma kvalitāte būtiski iespaido transportlīdzekļa rites trokšņa emisijas. Referents 
uzskata, ka Komisijas priekšlikumu varētu uzlabot, ieviešot ceļa seguma klasifikācijas 
sistēmu, kas ļautu dalībvalstīm un to valsts un pašvaldību iestādēm efektīvāk uzraudzīt un 
izvērtēt savu ceļu seguma kvalitāti, lai mazinātu visparējā trokšņa līmeņa ietekmi. 

Referents arī vēlētos ierosināt vairākus grozījumus tehniskajās prasībās par mehānisko 
transportlīdzekļu trokšņa līmeņa mērīšanas metodēm un prasībās par robežvērtībām, lai šo 
priekšlikumu pielāgotu jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem testa procedūrās un uzlabotu 
prasību vispārējo izpildāmību. Tas cita starpā nozīmētu izmaiņas prasībās par riepu vītnes 
dziļumu un paātrinājumu attiecībā uz nosacījumiem par pārnesumskaitļa izvēli. Referents arī 
ierosina dažas izmaiņas transportlīdzekļu kategorijās attiecībā uz trokšņa robežvērtību 
piemērošanu, kā arī ierosina ieviest jaunu — 4. posmu, ko piemērotu, ja tas tiktu atzīts par 
nepieciešamu Komisijas veiktajā pārskatā pēc 3. posma ieviešanas. 

Noslēgumā referents pauž uzskatu, ka robežvērtību (un šo robežvērtību spēkā stāšanās 
datumu) noteikšana transportlīdzekļu kategorijām Komisijas priekšlikuma III pielikumā ir 
būtisks regulas elements, tādēļ par to lēmums būtu jāpieņem abiem likumdevējiem. Tādēļ 
referents nevar atbalstīt priekšlikumu deleģēt Komisijai pilnvaras, lai šos regulas aspektus 
grozītu ar deleģētajiem aktiem, un ierosina turpmākus grozījumus pieņemt ar koplēmumu, 
izmantojot parasto likumdošanas procedūru.


