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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma kopsavilkums

Ar Direktīvu 97/68/EK (attiecībā uz visurgājēju tehniku) reglamentē oglekļa oksīda (CO), 
ogļūdeņražu (HC), slāpekļa oksīdu (NOx) un makrodaļiņu (PM) maksimālos izplūdes gāzu 
emisijas daudzumus celtniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas 
dīzeļdzinējiem, motorvagoniem un lokomotīvēm, iekšējo ūdensceļu kuģiem, dzinējiem ar 
nemainīgu apgriezienu skaitu un maziem benzīna dzinējiem, kurus izmanto dažādu veidu 
mehānismos.

Pašreiz spēkā esošās robežvērtības (III A posms) no 2011. gada 1. janvāra pakāpeniski tiks 
aizstātas ar stingrākām III B posma robežvērtībām. Šo dzinēju tipa apstiprinājuma periods 
sākās 2010. gada 1. janvārī. Minētie noteikumi skar plašu ražotās tehnikas klāstu (apmēram 
1500 uzņēmumu Eiropas Savienībā).

Elastīguma sistēma
Ar Direktīvu 2004/26/EK ieviesa tā saucamo elastīguma sistēmu, lai vienkāršotu pāreju no 
viena emisijas robežvērtību posma citā. Elastīguma sistēma pamatiekārtu ražotājiem (OEM) 
ļauj laikā starp diviem secīgiem izplūdes gāzu emisijas robežvērtību posmiem laist tirgū 
ierobežotu skaitu visurgājējas tehnikas vienību, kuras aprīkotas ar iepriekšējam emisijas 
robežvērtību posmam atbilstošu dzinēju. Elastīguma sistēma attiecas uz kompresijaizdedzes 
(dīzeļa) dzinējiem, ko izmanto celtniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikā, 
ģeneratoros un sūkņos, kur izmanto dzinējus ar nemainīgu apgriezienu skaitu, taču neattiecas 
uz lokomotīvēm, motorvagoniem un iekšējo ūdensceļu kuģiem. Saskaņā ar minēto sistēmu 
pamatiekārtu ražotāji katrā dzinēju jaudas kategorijā var laist tirgū vai nu 1) ierobežotu skaitu 
mehānismu, nepārsniedzot 20 % no attiecīgā ražotāja ikgadējā iekārtu pārdošanas apjoma, vai 
2) konkrētu skaitu mehānismu. Otrā iespēja ir paredzēta maziem uzņēmumiem, kas ražo 
mazāku skaitu dzinēju.
Ekonomiskie aspekti un konkurētspēja
Atbilstības nodrošināšana jaunajām emisijas robežvērtībām ražotājiem radīs ievērojamas 
izmaksas. Šīs izmaksas ietver, piemēram, izpētes un attīstības izmaksas, iekārtu konstrukcijas 
pārveides izmaksas, pēcapstrādes iekārtu izmaksas, dokumentācijas un marķēšanas izmaksas 
u.c. Turklāt ES rūpniecības nozares, kas ražo visurgājēju tehniku, pēkšņi un smagi skāra 
pasaules finanšu un ekonomikas krīze, kura īpaši negatīvi ietekmēja celtniecības un 
lauksaimniecības tehnikas ražošanas nozari. Būtisks pārdošanas apjomu kritums (par 42 % 
2009. gadā) izraisīja ievērojamu to ienākumu un pieejamā kapitāla samazināšanos, kas 
nepieciešami tehnoloģiju izpētei un attīstībai, lai visu jaudas kategoriju un visu lietojumu 
veidu tehniku aprīkotu ar III B posma prasībām atbilstošiem dzinējiem Direktīvā 97/68/EK 
noteiktajos termiņos. Šie apstākļi īpaši ietekmē mazos pamatiekārtu ražošanas uzņēmumus.
Attiecībā uz dzelzceļa vagoniem un lokomotīvēm Komisija, apspriežoties ar attiecīgās jomas 
ekspertiem, ir secinājusi, ka daži dzinēju ražotāji ir guvuši panākumus III B posma prasībām 
atbilstošu lokomotīvju dzinēju izstrādē, taču kopumā pamatiekārtu ražotāji vēl nebūs pilnībā 
spējīgi laist tirgū III B posma prasībām atbilstošas lokomotīves no 2012. gada 1. janvāra, kā 
paredzēts Direktīvā 97/68/EK. Direktīvā nav paredzētas III B posma prasības iekšējo 
ūdensceļu kuģiem, tādēļ tiem elastīguma sistēma nav jāpiemēro.
Kopumā pasaulē tikai Eiropas Savienībai, ASV, Kanādai un mazākā mērā Japānai ir līdzīgi 
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mērķi attiecībā uz dzinēju emisiju reglamentējošiem tiesību aktiem visurgājējas tehnikas 
nozarē. Līdztekus ES elastīguma pasākumi ir ieviesti arī ASV un Kanādā, un tiek uzskatīts, ka 
tie nodrošina ražotājiem elastīgākas iespējas salīdzinājumā ar pašreiz ES spēkā esošo sistēmu.

Citos ģeogrāfiski svarīgos reģionos, piemēram, Ķīnā, Indijā, Krievijā vai Latīņamerikā, šādas 
prasības nepastāv. Līdz ar to ES visurgājējas tehnikas ražotājiem ir jācīnās negodīgā 
konkurences cīņā ar trešo valstu ražotājiem, jo kontroles pasākumi attiecībā uz mehānismu 
ievešanu Eiropas Savienībā ir neefektīvi.

Vides aspekti
Galvenie minētās nozares radītie gaisa piesārņojuma avoti visā gaisa piesārņojuma kopainā ir 
daļiņu un slāpekļa oksīdu emisijas. Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu aprēķinātais 
PM10 emisiju apjoms, ko rada 27 ES valstu visurgājēju iekārtu nozare, ir 7 % salīdzinājumā 
ar 13 %, ko veido autoceļu transporta nozare. Attiecībā uz slāpekļa oksīdu emisijām 
visurgājējas tehnikas nozare ir atbildīga par 16 % no kopējā NOx emisiju apjoma 27 ES 
valstīs, savukārt autoceļu transports veido 42 % no kopējā NOx emisiju apjoma.

Kopējais visurgājējas tehnikas kompresijaizdedzes (dīzeļa) dzinēju radīto emisiju apjoms 
pirmajā gadā saskaņā ar ierosināto 50 % elastīguma normu palielinātos par aptuveni 0,3 % 
salīdzinājuma ar pašreizējo 20 % sistēmu. Ir jānorāda, ka grozījumi paredz tikai garāku jauno 
un stingro emisijas robežvērtību ieviešanas periodu. Minēto robežvērtību apmērs paliek 
nemainīgs. Visbeidzot, ir jāņem vērā, ka emisiju apjoms ir samazinājies ievērojama 
pārdošanas apjomu krituma dēļ, ko izraisīja ekonomikas krīze.
Tādēļ Komisija nāk klajā ar šādiem ierosinājumiem:.
1) katrā dzinēju jaudas kategorijā palielināt to dzinēju skaitu, kurus izmanto 

lauksaimniecības tehnikā un kurus laiž tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, no 20 % līdz 
50 % no attiecīgā pamatiekārtu ražotāja ikgadējā iekārtu pārdošanas apjoma un pielāgot 
maksimālo to dzinēju skaitu, kurus laikā starp III A un III B emisijas posmu atļauts laist 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu kā alternatīvu;

2) attiecināt elastīguma sistēmu arī uz dzinējiem, ko izmanto motorvagonu un lokomotīvju 
piedziņai;

3) šie pasākumi zaudē spēku 2013. gada 31. decembrī.

Referentes viedoklis
Referente uzskata, ka ir jānodrošina, no vienas puses, minētās nozares attīstība un 
konkurētspēja un, no otras puses, vides aizsardzība. Tādēļ referente uzskata, ka ierosinātie 
grozījumi Direktīvā 97/68/EK ir līdzsvarots priekšlikums, lai pēc iespējas mazinātu 
pašreizējās ekonomikas krīzes ietekmi uz dzinēju un tehnikas ražotājiem un saglabātu nozares 
konkurētspēju un nodarbinātību, vienlaikus pēc iespējas ierobežojot negatīvo ietekmi uz vidi, 
ko rada noteikta skaita tādu pašreizējo dzinēju vēlāka aizstāšana, kuri neatbilst jaunajām, 
daudz stingrākajām emisijas robežvērtībām.

Vienlaikus referente vēlas pievērst uzmanību jautājumam par godīgu konkurenci pasaules 
tirgū un par neekoloģiskas tehnikas ievešanas ES aizliegumu. Šajā sakarībā vajadzētu mudināt 
Komisiju sniegt informāciju par to, kā tā plāno nodrošināt, ka trešo valstu visurgājējas 
tehnikas ražotāji ievēro ES noteikumus par dzinēju emisiju apjomu.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
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. Ņemot vērā Apvienotās 
Karalistes dzelzceļa tīkla īpatnības, kā arī 
papildu laiku un izmaksas, lai izstrādātu 
III B posma risinājumus, attiecībā uz 
Apvienoto Karalisti termiņš jāparedz 
2015. gada 31. decembrī.

Pamatojums

Prasībās, kas paredzētas šajā direktīvā tās pašreizējā redakcijā, nav ņemti vērā ne 
ierobežojumi, ko rada Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīkla sliežu platuma un kravu 
raksturīgās iezīmes, nedz ar attiecīgā veida motoru mazo tirgus nišu saistītie ierobežojumi. 
Tas var bremzēt dzelzceļa kravu pārvadājumu izaugsmi un kavēt pāreju no autoceļu uz 
dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir viena no ES transporta politikas prioritātēm.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) 1.a punkta otro daļu svītro.

Grozījums Nr. 3



PE450.581v02-00 6/11 AD\854727LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -a.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.b , 1.c  un 1.d punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) Pievieno šādus punktus:
„1.b Rezerves motoram, kas paredzēts 
uzstādīšanai motorvagonos, vilciena 
sastāvos vai lokomotīvēs, kuras sākotnēji 
aprīkotas ar III A posma robežvērtībām 
neatbilstošu motoru vai motoru, kas 
atbilst tikai III A posma robežvērtībām, ir 
jāatbilst vismaz III A posmam noteiktajām 
robežvērtībām. Šādiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
1.c  Dalībvalstis var izņēmuma kārtā ļaut 
ražot un uzstādīt rezerves motorus, kas 
neatbilst III A posma prasībām, šādos 
gadījumos:
i) ekspluatācijā esošu motorvagonu, 
vilciena sastāvu vai lokomotīvju 
atjaunošanai vai modernizācijai, ja III A
posma prasību piemērošana radītu 
būtiskus tehniskus sarežģījumus saistībā 
ar sliežu platumu, ass slodzi, šasijas 
uzbūvi vai motora(-u) vadības sistēmām 
daudzfunkcionālai izmantošanai un tādēļ 
apdraudētu projekta ekonomisko 
dzīvotspēju;
ii) ja pēc motorvagona, vilciena sastāva 
vai lokomotīves avārijas vai tās motora 
bojājuma III A posma prasību 
piemērošana radītu nopietnus tehniskus 
sarežģījumus un līdz ar to bojātā 
motorvagona, vilciena sastāva vai 
lokomotīves remonts nebūtu lietderīgs no 
izmaksu viedokļa.
Šādiem motoriem nepiemēro 9. panta 
3. punkta g) un i) apakšpunktu un 
4. punkta a) apakšpunktu.
Ja dalībvalsts paredz atkāpi, tā sešos 
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mēnešos pēc atkāpes piešķiršanas iesniedz 
Komisijai un pārējo dalībvalstu 
apstiprinātājiestādēm izdrukas un 
elektroniskā formātā dokumentu, kurā 
norāda:
– atkāpes unikālo atsauces numuru, kas 
norādīts marķējumā uz katra motora, 
kuram piemēro atkāpi,
– atkāpes veidu, tostarp emisijas līmeņu 
aprakstu salīdzinājumā ar III A posma 
robežvērtībām un detalizētu piemērojamo 
alternatīvo noteikumu izklāstu,
– detalizētu atkāpes piemērošanas 
pamatojumu, tostarp galvenos tehniskos 
sarežģījumus un to ietekmi uz izmaksām 
un vidi, kā arī to konstruktīvo pasākumu 
aprakstu, kuri veikti, lai tuvinātos III A 
posma prasību izpildei, un vajadzības 
gadījumā citu ritošā sastāva uzlabošanas 
un apkopes pasākumu aprakstu,
– to motoru skaitu, kuriem piemēro 
atkāpi,
– detalizētu informāciju par ražotāju un 
to motoru veidiem un sērijas numuriem, 
kuriem piemēro atkāpi,
– detalizētus datus par to dzelzceļa vagonu 
sērijām, kuri tiks aprīkoti ar minētajiem 
motoriem, un to izmantošanas veidiem,
– jebkādu citu informāciju, kas pamato 
lūgumu piešķirt atkāpi.
1.d Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a, 
1.b un 1.c punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”

Pamatojums

„Tā kā agrāk ražotajos transportlīdzekļos nav pietiekami daudz vietas, lai tajos izvietotu III B 
posmam atbilstīgus tādas pašas jaudas motorus, iespēja nomainīt agrāk ražotajos 
transportlīdzekļos uzstādītos motorus, kuru rādītāji ir zemāki nekā III A posma prasības vai 
atbilst III A posma prasībām, ar jauniem III A posma robežvērtībām atbilstīgiem motoriem 
ļaus nozarei panākt labākus III A posma emisiju standartus. Ļoti retos gadījumos būs 
jāparedz atkāpes attiecībā uz III A posma prasībām atbilstīgu motoru uzstādīšanu, jo to 
ierobežo transportlīdzekļu piemērotība noteiktam sliežu platumam, ass slodze un 
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konstrukcija. Nozares pārstāvji piekrīt, ka šādas atkāpes paredz tikai saskaņā ar stingru 
kontroli, ierobežojumiem un detalizētu pamatojumu.”

Grozījums Nr. 4

Direktīvas 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. Izņēmuma 
kārtā lokomotīvēm, ko var izmantot 
Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīklā, 
elastīguma sistēmas beigu termiņš ir 
2015. gada 31. decembris.”

Pamatojums

Prasībās, kas paredzētas šajā direktīvā tās pašreizējā redakcijā, nav ņemti vērā ne 
ierobežojumi, ko rada Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīkla sliežu platuma un kravu 
raksturīgās iezīmes, nedz ar attiecīgā veida motoru mazo tirgus nišu saistītie ierobežojumi. 
Tas var bremzēt dzelzceļa kravu pārvadājumu izaugsmi un kavēt pāreju no autoceļu uz 
dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir viena no ES transporta politikas prioritātēm.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa - 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izņemot pārejas periodu starp posmu 
IIIA un IIIB, OEM, kas vēlas izmantot 
elastīguma sistēmu, apstiprinātājai iestādei 
pieprasa atļauju iepirkt no motoru 
piegādātājiem 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto skaitu motoru, kuri neatbilst 
spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, bet 

1.1. Izņemot pārejas periodu starp posmu 
IIIA un IIIB, OEM, kas vēlas izmantot 
elastīguma sistēmu, apstiprinātājai iestādei 
pieprasa atļauju iepirkt no motoru 
piegādātājiem 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto skaitu motoru, kuri neatbilst 
spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, bet 
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ir apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas posmu.

ir apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas posmu, 
un saņem šādu atļauju bez liekas 
kavēšanās.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa - 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 laist tirgū ne vairāk kā 
40 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

Pamatojums

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Grozījums Nr. 7
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.7. OEM sniedz jebkurai tipa 
apstiprinātājai iestādei dalībvalstīs, kura to 
pieprasa, jebkuru informāciju, kuru tipa 
apstiprinātāja iestāde pieprasa nolūkā 
apstiprināt, ka motori, attiecībā uz kuriem 
tiek apgalvots, ka tie ir laisti tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, vai kuri ir marķēti 
kā motori, kas ir laisti tirgū saskaņā ar 
elastīguma sistēmu, patiešām ir laisti tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu vai attiecīgi 
marķēti.”

1.7. OEM sniedz jebkurai tipa 
apstiprinātājai iestādei dalībvalstīs, kura to 
pieprasa, jebkuru informāciju, kuru tipa 
apstiprinātāja iestāde pieprasa nolūkā 
apliecināt un apstiprināt, ka motori, 
attiecībā uz kuriem tiek apgalvots, ka tie ir 
laisti tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, 
vai kuri ir marķēti kā motori, kas ir laisti 
tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, 
patiešām ir laisti tirgū saskaņā ar 
elastīguma sistēmu vai attiecīgi marķēti.”
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