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Temats: Lūgumraksts Nr. 1683/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Konstantinos Aivaliotis un kam pievienoti 2 paraksti, par pasākumu trūkumu vecu 
transportlīdzekļu nodošanai metāllūžņos Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par jaunās Grieķijas valdības lēmumu apturēt iepriekšējās 
valdības pasākumus veco transportlīdzekļu nodošanai metāllūžņos. Tas nozīmē, ka Grieķijas 
valstspiederīgie vairs netiek mudināti reģistrēt savas automašīnas nodošanai metāllūžņos un 
ka joprojām tiek izmantots nesamērīgi liels skaits vecu un ļoti piesārņojošu transportlīdzekļu. 
Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī situācija ir pretrunā ar ES principiem par vecu 
transportlīdzekļu reģistrācijas atcelšanu un tīrāku un ar efektīvāku degvielas patēriņu 
transportlīdzekļu veicināšanu, viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Kā atbilde nesenajai krīzei tika paredzētas transportlīdzekļu nodošanas metāllūžņos shēmas, 
lai gūtu finansiālu pabalstu no vecu transportlīdzekļu nodošanas metāllūžņos, ja ir iegādāts 
jaunāks transportlīdzeklis. Komisija ir atbalstījusi transportlīdzekļu nodošanas metāllūžņos 
shēmu ieviešanu dalībvalstīs, pamatojoties uz to, ka tām var būt nozīmīga loma 
transportlīdzekļu kopuma atjaunošanas veicināšanā un vecāku, vairāk piesārņojošu 
automašīnu nomaiņā ar jaunākiem, tehnoloģiski modernākiem transportlīdzekļiem. Šajā 
sakarā 2009. gada 25. februārī Komisija pieņēma „Norādījumus par transportlīdzekļu 
nodošanas metāllūžņos shēmām” kā daļu no paziņojuma „Reaģējot uz krīzi Eiropas 
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autorūpniecībā”.1 Norādījumu dokuments sniedz praktiskus norādījumus dalībvalstīm par to, 
kā izstrādāt shēmas transportlīdzekļu nodošanai metāllūžņos, un skaidro attiecīgos ES tiesību 
aktus.

Ne visas dalībvalstis ir ieviesušas transportlīdzekļu nodošanas metāllūžņos shēmas, un dažas 
transportlīdzekļu metāllūžņu shēmas ir beigušās. Vairākās dalībvalstīs transportlīdzekļu 
metāllūžņu shēmas ietekmēja budžeta ierobežojumi un/vai tika ierobežotas attiecībā uz to 
ilgumu. Tomēr lēmums par transportlīdzekļu metāllūžņu shēmas ieviešanu, atcelšanu vai 
atlikšanu ir dalībvalstu ziņā. Komisija neiejaucas dalībvalstu lēmumos. Komisija vēlas arī 
uzsvērt, ka transportlīdzekļu nodošanas metāllūžņos shēmas vienmēr ir tikušas uzskatītas par 
pagaidu pasākumu, kas kādā brīdī beigtu pastāvēt. Norādījumu dokumentā Komisija aicināja 
dalībvalstis ziņot par savām transportlīdzekļu nodošanas metāllūžņos shēmām saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK. Grieķijas valdība nepaziņoja par savu automašīnu nodošanas 
metāllūžņos shēmu. Tomēr Komisija neredz pamatojumu iejaukties Grieķijas valdības 
lēmumā atlikt transportlīdzekļu metāllūžņu shēmu.

Komisijas dienesti šobrīd izvērtē transportlīdzekļu nodošanas metāllūžņos shēmu efektivitāti 
attiecībā uz ekonomiskajiem, vides un drošības uzlabojumiem un ir uzsākuši pētījumu, kura 
mērķis ir sniegt ieteikumus nākotnē. Komisijas dienesti pārrauga arī šo shēmu attīstību un
turpinās vākt pieejamos datus.

Iepriekš minētie apsvērumi sniedz skaidrojumu par Komisijas nostāju šajā jautājumā.
Komisija secina, ka ņemot vērā sniegto informāciju, tā nevar turpmāk palīdzēt Parlamentam 
ar šo lūgumrakstu.”

                                               
1 COM(2009) 104 galīgā redakcija.


