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Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām attiecībā uz 

autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un 

tipa apstiprināšanu 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0581), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0168/2014), 

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 18. februāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 

arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A8-0276/2015), 

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. 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Šajā regulā būtu jāietver pamatprasības 

saistībā ar emisiju robežvērtībām un ES 

tipa apstiprinājuma procedūrām motoriem, 

ko uzstāda autoceļiem neparedzētai 

mobilajai tehnikai. Šīs regulas attiecīgo 

prasību galveno elementu izstrādē 

izmantots Komisijas 2013. gada 

20. novembrī veiktais ietekmes 

novērtējums, kurā izvērtēti dažādi 

risinājumi, minot iespējamās priekšrocības 

un trūkumus ekonomikas, vides, drošuma 

un sociālajā jomā. Minētajā analīzē 

iekļāva gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus 

aspektus. Salīdzinot dažādus iespējamos 

risinājumus, noteica vēlamos risinājumus, 

un tos lika par pamatu šai regulai. 

(5) Šajā regulā būtu jāietver pamatprasības 

saistībā ar emisiju robežvērtībām un ES 

tipa apstiprinājuma procedūrām motoriem, 

ko uzstāda autoceļiem neparedzētai 

mobilajai tehnikai (ANMT). Šīs regulas 

attiecīgo prasību galveno elementu izstrādē 

izmantots Komisijas 2013. gada 

20. novembrī veiktais ietekmes 

novērtējums, kurā izvērtēti dažādi 

risinājumi, minot iespējamās priekšrocības 

un trūkumus saistībā ar ietekmi uz 

ekonomiku, vidi un veselību, kā arī 

drošuma un sociālo aspektu ziņā. Minētajā 

analīzē iekļāva gan kvalitatīvus, gan 

kvantitatīvus aspektus. Salīdzinot dažādus 

iespējamos risinājumus, noteica vēlamos 

risinājumus, un tos lika par pamatu šai 

regulai. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šīs regulas mērķis ir paredzēt 

saskaņotus noteikumus to motoru ES tipa 

apstiprināšanai, ko uzstāda autoceļiem 

neparedzētai mobilajai tehnikai, lai 

nodrošinātu iekšējā tirgus darbību. Šajā 

nolūkā būtu jānosaka jaunas emisiju 

robežvērtības, atspoguļojot tehnoloģiju 

progresu un nodrošinot konverģenci ar 

Savienības politiku ceļu nozarē, lai 

sasniegtu Savienības gaisa kvalitātes 

mērķus un samazinātu emisijas no 

autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas, 

(6) Šīs regulas mērķis ir plašākā 

Savienības gaisa kvalitātes politikas 

pašreizējās pārskatīšanas kontekstā 

paredzēt saskaņotus noteikumus to motoru 

ES tipa apstiprināšanai, ko uzstāda 

autoceļiem neparedzētai mobilajai tehnikai, 

un tā nodrošināt iekšējā tirgus darbību. 

Šajā nolūkā būtu jānosaka jaunas arī 

lauksaimniecības tehnikai piemērojamas 

emisiju robežvērtības, atspoguļojot 

tehnoloģiju progresu un nodrošinot 

konverģenci ar Savienības politiku ceļu 
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tādējādi nodrošinot samērīgāku tehnikas 

emisiju īpatsvaru attiecībā pret autoceļiem 

paredzēto transportlīdzekļu emisijām. 

Savienības tiesību aktu darbības joma šajā 

nozarē būtu jāpaplašina nolūkā uzlabot 

tirgus saskaņošanu ES un starptautiskajā 

līmenī un līdz minimumam samazināt 

tirgus kropļojumu riskus. Turklāt šīs 

regulas mērķis ir vienkāršot pašreizējo 

tiesisko regulējumu, tostarp pasākumus 

administratīvo procedūru vienkāršošanai, 

kā arī uzlabot vispārējos izpildes 

nosacījumus, jo īpaši stiprinot noteikumus 

par tirgus uzraudzību. 

nozarē, lai sasniegtu Savienības gaisa 

kvalitātes mērķus un samazinātu emisijas 

no autoceļiem neparedzētas mobilās 

tehnikas un lauksaimniecības 

transportlīdzekļiem, tādējādi nodrošinot 

samērīgāku tehnikas emisiju īpatsvaru 

attiecībā pret autoceļiem paredzēto 

transportlīdzekļu emisijām. Savienības 

tiesību aktu darbības joma šajā nozarē būtu 

jāpaplašina nolūkā uzlabot tirgus 

saskaņošanu Savienības un starptautiskajā 

līmenī un līdz minimumam samazināt 

tirgus kropļojumu riskus un nelabvēlīgu 

ietekmi uz veselību. Turklāt šīs regulas 

mērķis ir vienkāršot pašreizējo tiesisko 

regulējumu, tostarp pasākumus 

administratīvo procedūru vienkāršošanai, 

kā arī uzlabot vispārējos izpildes 

nosacījumus, jo īpaši stiprinot noteikumus 

par tirgus uzraudzību. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Turklāt šīs regulas mērķis ir ne vien 

paplašināt Savienības tiesību aktu 

darbības jomu attiecībā uz tirgus 

saskaņošanu, vienlaikus līdz minimumam 

samazinot tirgus kropļojumus, bet arī 

vienkāršot pašreizējo tiesisko regulējumu, 

cita starpā nosakot pasākumus 

administratīvo procedūru vienkāršošanai, 

kā arī uzlabot vispārējos izpildes 

nosacījumus, jo īpaši stiprinot noteikumus 

par tirgus uzraudzību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

6.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6b) Komisijas Baltajā grāmatā „Ceļvedis 

uz Eiropas vienoto transporta telpu — 

virzība uz konkurētspējīgu un 

resursefektīvu transporta sistēmu”1a ir 

uzsvērts, ka klimata mērķu sasniegšanai 

īpaša nozīme būs dzelzceļam un iekšējiem 

ūdensceļiem. Ņemot vērā trūkumus, kas 

gaisa piesārņojuma ziņā ir raksturīgi šiem 

diviem transporta veidiem, Komisijai un 

dalībvalstīm atbilstoši savai kompetencei 

būtu jānodrošina dažādi veidi, kā atbalstīt 

emisiju tehnoloģijas inovāciju, lai 

turpmāk, novirzot uz dzelzceļu un 

iekšējiem ūdensceļiem arvien lielāku 

kravu apjomu, vienlaikus uzlabotu arī 

gaisa kvalitāti Eiropā. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Komisijas Baltā grāmata „Ceļvedis uz 

Eiropas vienoto transporta telpu — 

virzība uz konkurētspējīgu un 

resursefektīvu transporta sistēmu”, 

28.3.2011., COM(2011) 144 galīgā 

redakcija.  

Pamatojums 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai sasniegtu Savienības gaisa 

kvalitātei noteiktos mērķus, arī turpmāk 

(10) Lai panāktu, ka laikposmā līdz 

2020. gadam un arī pēc tam tiek 
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jāstrādā, lai samazinātu motoru radītās 

emisijas. Šajā nolūkā būtu jāsniedz skaidra 

informācija izgatavotājiem par emisiju 

robežvērtībām nākotnē un jānodrošina 

pienācīgs sagatavošanās laiks, kurā panākt 

atbilstību šīm vērtībām un veikt vajadzīgo 

tehnisko pilnveidošanu. 

ilgtspējīgi sasniegti Savienības gaisa 

kvalitātei un gaisa aizsardzībai noteiktie 

mērķi, arī turpmāk jāstrādā, lai samazinātu 

emisijas, ko rada dažādu veidu motori. 

Šajā nolūkā būtu jāsniedz skaidra un 

visaptveroša iepriekšēja informācija 

izgatavotājiem par emisiju robežvērtībām 

nākotnē un jānodrošina pienācīgs 

sagatavošanās laiks, kurā panākt atbilstību 

šīm vērtībām un veikt vajadzīgo tehnisko 

pilnveidošanu. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai emisijas no motoriem 

samazinātu, panākot ilgtspējīgu rezultātu, 

ir nemitīgi jāveicina intensīvāka tiešā 

sadarbība starp izgatavotājiem un citiem 

iesaistītajiem uzņēmumiem no vienas 

puses un vispāratzītām zinātniskās 

pētniecības iestādēm no otras puses. Šāda 

sadarbība ir svarīga, lai izstrādātu jaunus 

produktus un tehnoloģijas, kas veicina 

gaisa kvalitātes uzlabošanos. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Lai garantētu optimālu aizsardzību 

personām, kas strādā tehnikas tuvumā, un 

lai kumulatīvā ietekme uz personām, 

kuras strādā vairāku dažādu mobilās 

tehnikas un aprīkojuma vienību tuvumā, 

būtu pēc iespējas mazāka, emisiju 

samazināšanai līdz minimumam būtu 

jāizmanto vismodernākās tehnoloģijas. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Ir pareizi veicināt alternatīvās 

degvielas transportlīdzekļu ieviešanu, kas 

var radīt zemas NOx un makrodaļiņu 

emisijas. Tādējādi kopējo ogļūdeņražu 

robežvērtības būtu jāpielāgo, ņemot vērā 

metānu nesaturošus ogļūdeņražus un 

metāna emisijas. 

(14) Ir jāveicina tādu alternatīvās 

degvielas transportlīdzekļu ieviešana, kas 

var radīt nelielas NOx un daļiņveida 

emisijas. Tādējādi kopējo ogļūdeņražu 

robežvērtības būtu jāpielāgo, ņemot vērā 

metānu nesaturošus ogļūdeņražus un 

metāna emisijas. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

14.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14b) Šo regulu nevajadzētu piemērot 

darbībām, kas valstu vai Savienības 

līmenī tiek veiktas saistībā ar motoru vai 

autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas 

izmantošanu un kas atbilst šīs regulas 

prasībām, ja attiecīgie pasākumi ir 

nepieciešami un samērīgi, lai garantētu 

drošību un veselības aizsardzību darbā, 

un ja tie ir vajadzīgi, lai konkrētos 

gadījumos nepieļautu, ka emisijas no 

motoriem ir bīstamas darbinieku 

veselībai. 

Pamatojums 

Būtu jāļauj dalībvalstīm, pamatojoties uz darba aizsardzības apsvērumiem, aizliegt 

iekšdedzes motoru izmantošanu, jo īpaši tādās intensīva darba vietās, kur gaisa kvalitāte ir 

slikta. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
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15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai nodrošinātu sīku makrodaļiņu 

piesārņotāju (0,1 μm un mazāk) emisiju 

kontroli, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 

tādu pieeju makrodaļiņu piesārņotāju 

emisijām, kuras pamatā ir skaits, ne tikai 

pašlaik izmantoto pieeju, kuras pamatā ir 

masa. Tādā pieejā makrodaļiņu emisijām, 

kuras pamatā ir skaits, būtu jāizmanto 

ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 

(ANO/EEK) Makrodaļiņu mērīšanas 

programmas (PMP) rezultāti, un šai pieejai 

vajadzētu būt atbilstīgai pašreizējiem 

vērienīgajiem mērķiem vides jomā. 

(15) Lai nodrošinātu sīku daļiņveida 

piesārņotāju (0,1 μm un mazāk) emisiju 

kontroli, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 

tādu pieeju daļiņveida piesārņotāju 

emisijām, kuras pamatā ir skaits, ne tikai 

pašlaik izmantoto pieeju, kuras pamatā ir 

masa. Tādā pieejā daļiņveida emisijām, 

kuras pamatā ir skaits, būtu jāizmanto 

ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 

(ANO/EEK) Daļiņveida mērīšanas 

programmas (PMP) rezultāti, un ar šo 

pieeju būtu jāpanāk vismaz tāds pats 

aizsardzības līmenis, kādu nodrošina 

spēkā esošie Savienības tiesību akti 

attiecībā uz autotransportu. Turklāt ar šo 

pieeju būtu jānodrošina, ka tiek pildīta 

prasība līdz minimumam samazināt 

kancerogēno vielu emisijas, tā aizsargājot 

darbiniekus, un šai pieejai vajadzētu būt 

atbilstīgai pašreizējiem vērienīgajiem 

mērķiem vides jomā. 

Pamatojums 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Autoceļiem neparedzētas mobilās 

tehnikas iespējamās ekspluatācijas laiks ir 

ilgs, tāpēc ir lietderīgi apsvērt iespēju 

modernizēt ekspluatācijā jau esošus 

motorus. Šāda modernizācija jo īpaši būtu 

jāveic tieši blīvi apdzīvotās pilsētu 

teritorijās un tajās vietās, kur netiek 

ievēroti Savienības tiesību akti par gaisa 

kvalitāti. Lai modernizācijas līmenis būtu 

salīdzināms un vērienīgs, dalībvalstīm 

vajadzētu ievērot principus, kas izklāstīti 

ANO/EEK Noteikumos Nr. 132 par 

modernizētajām emisijas kontroles 

(Retrofit Emission Control — REC) 

iekārtām. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

16.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16b) Lai samazinātu gāzveida un 

daļiņveida emisijas no motoriem, kas 

uzstādīti autoceļiem neparedzētai 

mobilajai tehnikai, attiecīgos gadījumos 

būtu jācenšas rast sinerģiju ar emisiju 

robežvērtībām, kuras piemēro smagdarba 

transportlīdzekļiem, jo attiecīgās 

tehnoloģijas ir savstarpēji saistītas. Šāda 

saskaņošana nākotnē, iespējams, 

palīdzētu nodrošināt vēl lielākus 

apjomradītus ietaupījumus un vēl labāku 

gaisa kvalitāti. Ja attiecīgās robežvērtības 

ANMT uzreiz nav iespējams sasniegt, 

Komisijai būtu jāapsver, kā turpmāk 

rīkoties. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai labāk kontrolētu ekspluatācijas 

radītās faktiskās emisijas un sagatavotu 

ekspluatācijas atbilstības procesu, saskaņā 

ar atbilstīgu laika grafiku būtu jāpieņem 

testēšanas metodoloģija emisiju 

raksturlielumu prasību kontrolei, 

izmantojot pārnēsājamas emisijas 

mērīšanas sistēmas. 

(18) Lai labāk kontrolētu ekspluatācijas 

radītās faktiskās emisijas un sagatavotu 

ekspluatācijas atbilstības procesu, līdz 

2017. gada beigām būtu jāpieņem 

testēšanas metodoloģija emisiju 

raksturlielumu prasību kontrolei, 

izmantojot pārvietojamas emisijas 

mērīšanas sistēmas. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Motorus, kas atbilst jauno noteikumu 

par emisiju robežvērtībām un ES tipa 

apstiprinājuma procedūrām darbības jomai 

un ir iekļauti tajos, vajadzētu atļaut laist 

tirgū dalībvalstīs; uz minētajiem motoriem 

nebūtu jāattiecina nekādas citas valsts 

emisiju prasības. Dalībvalstij, kas piešķir 

apstiprinājumus, būtu jāveic nepieciešamie 

verifikācijas pasākumi, lai nodrošinātu to 

motoru identifikāciju, kas izgatavoti 

atbilstoši katram ES tipa 

apstiprinājumam. 

(20) Motorus, kas atbilst jauno noteikumu 

par emisiju robežvērtībām un ES tipa 

apstiprinājuma procedūrām darbības jomai 

un ir iekļauti tajos, vajadzētu atļaut laist 

tirgū dalībvalstīs; uz minētajiem motoriem 

nebūtu jāattiecina nekādas citas valsts 

emisiju prasības, ar ko nosaka to laišanu 

tirgū. Dalībvalstij, kas piešķir 

apstiprinājumus, būtu jāveic verifikācijas 

un kontroles pasākumi attiecībā uz motoru 

importu un piegādi Savienības tirgum, ja 

konkrētajā situācijā šādi pasākumi ir 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka katrā 

gadījumā ir ievērotas attiecīgās ES tipa 

apstiprinājuma prasības. Tam 

nevajadzētu skart dalībvalstu tiesības 

veicināt vai ierobežot tirgū laisto motoru 

izmantošanu ar nosacījumu, ka izvēlētās 

metodes nav diskriminējošas un ir 

objektīvi pamatotas.  

Pamatojums 

Importa gadījumā ir jānosaka, kāds motora tips tiek laists ES tirgū. Tas ir drošākais, 

efektīvākais un lētākais veids, kā noteikt un kontrolēt visus šādu motoru veidus. Atbilstību ES 

standartiem var pārbaudīt ar pievienoto importēšanas dokumentu palīdzību. 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Būtu jāpiešķir ierobežots skaits 

izņēmumu, lai atrisinātu konkrētās 

vajadzības saistībā ar bruņotajiem spēkiem, 

loģistikas apgādes ierobežojumiem, 

prototipu pārbaudi uz vietas un tehnikas 

izmantošanu sprādzienbīstamā vidē. 

(21) Būtu jāpiešķir ierobežots skaits 

izņēmumu, lai atrisinātu konkrētās 

vajadzības saistībā ar bruņotajiem spēkiem, 

loģistikas apgādes ierobežojumiem, 

prototipu pārbaudi uz vietas, dažiem 

aizstājējmotoriem, motoriem, kas 

paredzēti noteikta veida projektiem 

dzelzceļa nozarē, un tehnikas izmantošanu 

sprādzienbīstamā vidē. 

(Sk. 32. panta jauno 4.a punktu un jauno 4.b punktu.) 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Tādējādi ANO/EEK noteikumi un to 

grozījumi, par kuriem Savienība ir 

nobalsojusi vai kuriem Savienība ir 

pievienojusies, piemērojot 

Lēmumu 97/836/EK, būtu jāatzīst par 

līdzvērtīgiem ES tipa apstiprinājumiem, 

kas piešķirti atbilstoši šai regulai. Attiecīgi 

Komisijai vajadzētu būt tiesībām pieņemt 

deleģētos aktus, lai noteiktu, kuri 

ANO/EEK noteikumi attieksies uz ES tipa 

apstiprinājumiem. 

(25) Tādējādi ANO/EEK noteikumi un to 

grozījumi, par kuriem Savienība ir 

nobalsojusi vai kuriem Savienība ir 

pievienojusies, piemērojot 

Lēmumu 97/836/EK, būtu jāatzīst par 

līdzvērtīgiem ES tipa apstiprinājumiem, 

kas piešķirti atbilstoši šai regulai. Attiecīgi, 

lai panāktu šīs regulas iespējami 

maksimālu atbilstību ANO/EEK 

apstiprinātajiem dokumentiem, Komisijai 

vajadzētu būt tiesībām pieņemt deleģētos 

aktus, lai noteiktu, kuri ANO/EEK 

noteikumi attieksies uz ES tipa 

apstiprinājumiem. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Lai papildinātu šo regulu ar papildu 

tehnisko informāciju, tiesības pieņemt 

tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai attiecībā uz motoru 

saimēm, iejaukšanos darbībā, ekspluatācijā 

radīto emisiju raksturlielumu kontroli, 

tehniskajiem testiem un mērījumu 

procedūrām, ražošanas atbilstību, motora 

atgāzu pēcapstrādes sistēmas atsevišķu 

piegādi, motoriem uz vietas veicamu 

pārbaužu nolūkā, motoriem izmantošanai 

sprādzienbīstamā vidē, motora tipa 

apstiprinājumu līdzvērtību, informāciju, 

kas paredzēta OAI un tiešajiem lietotājiem, 

paštestēšanu, tehnisko dienestu 

standartiem un novērtēšanu, pilnībā un 

daļēji ar gāzi darbināmiem motoriem, 

daļiņu skaita mērījumiem un testa cikliem. 

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanas, tostarp ekspertu līmenī. 

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 

deleģētos aktus, būtu jānodrošina 

vienlaicīga, laikus veikta un atbilstīga 

attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

(27) Lai papildinātu šo regulu ar sīkāku 

tehnisko informāciju, pilnvaras pieņemt 

tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai attiecībā uz motoru 

saimēm, iejaukšanos darbībā, ekspluatācijā 

radīto emisiju raksturlielumu kontroli, 

tehniskajiem testiem un mērījumu 

procedūrām, ražošanas atbilstību, motora 

atgāzu pēcapstrādes sistēmas atsevišķu 

piegādi, motoriem uz vietas veicamu 

pārbaužu nolūkā, motoriem izmantošanai 

sprādzienbīstamā vidē, motora tipa 

apstiprinājumu līdzvērtību, informāciju, 

kas paredzēta oriģinālā aprīkojuma 

izgatavotājiem (OAI) un tiešajiem 

lietotājiem, tehnisko dienestu standartiem 

un novērtēšanu, pilnībā un daļēji ar gāzi 

darbināmiem motoriem, daļiņu skaita 

mērījumiem un testa cikliem, kā arī OAI 

gada ražošanas apjoma novērtējumu. Ir 

īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 

deleģētos aktus, būtu jānodrošina 

vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 

attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

29.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (29a) Šī regula būtu jāpiemēro arī 

lauksaimniecības transportlīdzekļiem, uz 

kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) Nr. 167/20131a 

noteikumi, kas aizstāj atceltās 

Direktīvas 97/68/EK noteikumus. Ņemot 

vērā to, ka IV posma termiņi T2, T4.1 un 



 

PE557.123v02-00 16/84 RR\1074318LV.doc 

LV 

C2 kategorijas lauksaimniecības 

traktoriem ir atlikti uz vēlāku laiku, un 

zinot V posma piemērošanas datumus, ir 

skaidrs, ka IV posms varētu ilgt tikai 

2 gadus un 3 mēnešus. Lai neveidotos 

lieks administratīvais slogs, uz 

III B posma prasībām atbilstošiem 

motoriem vajadzētu attiecināt pārejas 

noteikumus, kas šajā regulā ir paredzēti 

saistībā ar V posma piemērošanas 

prasībām. 

 __________________ 

  a OV L 60, 2.3.2013., 1.–51. lpp. 

Pamatojums 

Ar Direktīvu 2011/87/ES obligātie III B un IV posma termiņi T2, T4.1 un C2 kategorijas 

lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem tika atlikti uz vēlāku laiku. Obligātie 

V posma termiņi šajā regulā ir noteikti tā, ka IV posms izgatavotājiem vairs nav ekonomiski 

lietderīgs, jo divu traktora konstrukciju pārprojektēšana aptuveni divu gadu laikā ir 

ekonomisks slogs bez jebkādas labvēlīgas ietekmes uz vidi. Ja minēto kategoriju traktori 

atbilst III B posma prasībām, būtu jānodrošina iespēja attiecībā uz tiem izmantot V posmam 

paredzēto pārejas periodu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) tādu iekšējo ūdensceļu kuģu piedziņai, 

kuru lietderīgā jauda ir mazāka nekā 

37 kW; 

(e) tādu iekšējo ūdensceļu kuģu piedziņai 

vai palīgdarbībām, kuru lietderīgā jauda ir 

mazāka nekā 37 kW; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) „motors” ir enerģijas pārveidotājs 

(izņemot gāzes turbīnu), kurā degvielas 

sadegšana notiek šaurā telpā, radot gāzu 

(6) „motors” ir enerģijas pārveidotājs 

(izņemot gāzes turbīnu), kurš projektēts, 

lai ķīmisko enerģiju (ievade) iekšdedzes 
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izplešanos, ko tieši izmanto, lai 

nodrošinātu mehānisko jaudu, un kuram 

var piešķirt ES tipa apstiprinājumu; tajā 

ietilpst emisiju kontroles sistēma un 

diagnostikas pieslēgvieta (aparatūra un 

paziņojumi) starp motora sistēmas 

elektronisko vadības bloku(-iem) (ECU) 

un jebkādu citu jaudas piedziņas ķēdi vai 

transportlīdzekļa vadības bloku, kas 

nepieciešams, lai atbilstu II un III nodaļas 

prasībām; 

procesā pārveidotu par mehānisko 

enerģiju (izvade), un kurā attiecīgas 

konstrukcijas gadījumā ietilpst arī emisiju 

kontroles sistēma un diagnostikas 

pieslēgvieta (aparatūra un paziņojumi) 

starp motora sistēmas elektronisko vadības 

bloku(-iem) un jebkādu citu jaudas 

piedziņas ķēdi vai transportlīdzekļa 

vadības bloku, kas nepieciešams, lai 

atbilstu II un III nodaļas prasībām; 

Pamatojums 

Definīcija ir jāprecizē jo īpaši tādēļ, lai aptvertu visas motoru tehnoloģijas neatkarīgi no tā, 

vai tajās ir vai nav izmantoti elektroniskie vadības bloki vai pēcapstrādes sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) „aizstājējmotors” ir motors, 

 (a) ko laiž tirgū, tikai lai nomainītu 

motoru, kurš jau ir laists tirgū un 

uzstādīts autoceļiem neparedzētai 

mobilajai tehnikai, un 

 (b) kas atbilst emisiju posmam, kura 

robežvērtības ir zemākas par motora 

nomaiņas dienā piemērojamā posma 

robežvērtībām; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 29. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) „pārejas periods” ir pirmie 

astoņpadsmit mēneši pēc V posma 

obligātās ieviešanas dienas, kā norādīts 

17. panta 2. punktā; 

(29) „pārejas periods” ir pirmie divdesmit 

četri mēneši pēc V posma obligātās 

ieviešanas dienas, kā norādīts 17. panta 

2. punktā; 
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Pamatojums 

Autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika ir jāpārprojektē, lai tajā varētu uzstādīt V posma 

motorus, kas ir lielāki. Tādēļ ir vajadzīgs ilgāks pārejas periods. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 43.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (43a) „jaunākā emisiju tehnoloģija” 

(advanced emission technology — AET) 

un „videi draudzīgāks motors” (enhanced 

environment-friendly engine — EEE) ir 

motors, kas uzstādīts autoceļiem 

neparedzētai mobilajai tehnikai, kura 

definēta šā panta 1. punktā, un kas atbilst 

II pielikumā noteiktajām emisiju 

robežvērtībām; 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 43.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (43b) „autoceltnis” ir pašgājējs strēles 

krāns, kas ar kravu vai bez tās spēj 

pārvietoties bez noteiktiem ceļiem un kam 

stabilitāti nodrošina svars, ja vien tam nav 

motora, kuram šo regulu nepiemēro 

saskaņā ar 2. panta 2. punkta 

a) apakšpunktu. Tam ir riepas, 

kāpurķēdes vai citas mobilas ierīces. 

Fiksētos stāvokļos to var atbalstīt 

atliecami vai citādi piederumi, kas 

palielina stabilitāti. Autoceltņa virsbūve 

var būt pagriežama pa pilnu apli, 

ierobežoti pagriežama vai nepagriežama. 

Tas parasti ir aprīkots ar vienu vai 

vairākiem pacēlājiem un/vai 

hidrauliskiem cilindriem strēles un kravas 

pacelšanai un nolaišanai. Autoceltņi ir 
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aprīkoti ar tādas konstrukcijas 

teleskopiskām strēlēm, vadāmām strēlēm, 

režģu strēlēm vai to kombināciju, lai tās 

varētu viegli nolaist. Pakārtās kravas no 

strēles var regulēt ar āķu bloku komplektu 

vai citām speciālām kravas celšanas 

fiksētājierīcēm; 

Pamatojums 

Tehnisks grozījums; autoceltņa definīcijai izmantots Direktīvas 2000/14/EK (Trokšņa 

direktīvas) I pielikuma 38. punkts. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 72. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(72) „paštestēšana” ir testu veikšana 

savās telpās, testu rezultātu reģistrēšana 

un pārskata iesniegšana, ietverot 

secinājumus, ko izgatavotājs, kurš 

pilnvarots kā tehniskais dienests konkrētu 

prasību atbilstības novērtēšanai, iesniedz 

apstiprinātājiestādei; 

svītrots 

Pamatojums 

Paštestēšana nav lietderīga motoru testēšanai. Tā noder, tikai lai testētu tehniku vai 

transportlīdzekļus. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) motori, kuru standarta jauda ir mazāka 

nekā 560 kW un kurus izmanto IWP, RLL 

vai RLR kategorijas motoru vietā; 

(b) motori, kuru standarta jauda ir mazāka 

nekā 560 kW un kurus izmanto IWA, IWP, 

RLL vai RLR kategorijas motoru vietā; 
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Pamatojums 

Ar II pielikuma II-1. tabulas grozījumu iekšējo ūdensceļu kuģu visu jaudu palīgmotoriem tiek 

piemērotas tādas pašas emisiju robežvērtības kā attiecīgajiem iekšējo ūdensceļu kuģu vilces 

motoriem. Šis grozījums ļaus pēc izvēles izmantot sauszemes tehnikai paredzētus motorus, 

kuru jauda ir mazāka par 560 kW, ja vien attiecīgā gadījumā tas būs iespējams. Emisiju 

robežvērtības šādiem sauszemes tehnikai paredzētiem motoriem ir zemākas par tām 

robežvērtībām, kas ierosinātas ar II pielikuma II-1. tabulas grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) motori izmantošanai tikai iekšējo 

ūdensceļu kuģos to piedziņai vai kas 

paredzēti to piedziņai un kuru standarta 

jauda ir 37 kW vai lielāka, 

(a) motori izmantošanai tikai iekšējo 

ūdensceļu kuģos to piedziņai vai kas 

paredzēti to piedziņai, 

Pamatojums 

ASV regulējumā (40CFR1042 — Federālo likumu kodeksa 40. sadaļas 1042. daļa) nav 

noteikts 37 kW ierobežojums. Atceļot šo atrunu, ir iespējams panākt pilnīgu saskaņotību ar 

ASV regulējumu. Ar šo grozījumu iekšējo ūdensceļu kuģu vilces motoru standarta jauda tiek 

saskaņota ar ASV noteikto flotes emisiju robežvērtību regulējumu (40CFR1042), nodrošinot 

ne vien iespēju piegādāt tieši ASV tirgum izgatavotus motorus, bet arī par 80 % samazināt 

emisijas, piemērojot iekšējo ūdensceļu kuģu vilces motoriem pašlaik noteiktās emisiju 

robežvērtības. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) motori, kuru standarta jauda ir lielāka 

nekā 560 kW un kurus izmanto IWA 

kategorijas motoru vietā, pamatojoties uz 

atbilstību 23. panta 8. punkta prasībām; 

(b) motori, kurus izmanto IWA kategorijas 

motoru vietā, pamatojoties uz atbilstību 

23. panta 8. punkta prasībām; 

Pamatojums 

Ar II pielikuma II-1. tabulas grozījumu emisiju robežvērtības, kas noteiktas iekšējo ūdensceļu 
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kuģu vilces motoriem, tiek piemērotas plašāk, attiecinot tās arī uz visiem iekšējo ūdensceļu 

kuģu palīgmotoriem, kuru jauda pārsniedz 560 kW, un tas tiek darīts, tikai lai aptvertu visu 

jaudas diapazonu. Šis teksta pielāgojums nodrošina, ka iekšējo ūdensceļu kuģu vilces motoru, 

kas sertificēts īstajam ciklam, saskaņā ar šo principu var izmantot kā palīgmotoru. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 6. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) „IWA kategorija”, kurā ietilpst motori 

izmantošanai tikai iekšējo ūdensceļu kuģos 

palīgdarbībām vai kas paredzēti 

palīgdarbībām un kuru lietderīgā jauda ir 

lielāka nekā 560 kW,. 

(6) „IWA kategorija”, kurā ietilpst motori 

izmantošanai tikai iekšējo ūdensceļu kuģos 

palīgdarbībām vai kas paredzēti 

palīgdarbībām. 

Pamatojums 

Ar II pielikuma II-1. tabulas grozījumu emisiju robežvērtības, kas noteiktas iekšējo ūdensceļu 

kuģu vilces motoriem, tiek piemērotas plašāk, attiecinot tās arī uz visiem iekšējo ūdensceļu 

kuģu palīgmotoriem, kuru jauda pārsniedz 560 kW, un tas tiek darīts, tikai lai aptvertu visu 

jaudas diapazonu. Grozījums saskaņo tekstu tieši ar šo principu. 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) „RLR kategorija”, kurā ietilpst motori 

tikai izmantošanai automotrisās to 

piedziņai vai kas paredzēti to piedziņai; 

(8) „RLR kategorija”, kurā ietilpst: 

 (a) motori, ko izmanto tikai automotrisās 

to piedziņai vai kas paredzēti to piedziņai; 

 (b) motori, ko izmanto RLL kategorijas 

motoru vietā; 

Pamatojums 

Tāda tipa motorus, ko izmanto automotrisās, var izmantot arī lokomotīvēs, un attiecībā uz 

šādiem motoriem nevajadzētu pieļaut lieku dubultu apstiprināšanu. 
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis izveido vai norīko 

apstiprināšanas jautājumos kompetentas 

apstiprinātājiestādes un tirgus uzraudzības 

iestādes, kas ir kompetentas jautājumos par 

tirgus uzraudzību saskaņā ar šo regulu. 

Dalībvalstis informē Komisiju par šādu 

iestāžu izveidi un norīkošanu. 

1. Dalībvalstis izveido vai norīko 

apstiprināšanas jautājumos kompetentas 

apstiprinātājiestādes un tirgus uzraudzības 

iestādes, kas ir kompetentas jautājumos par 

tirgus uzraudzību, tostarp par 18. pantā 

minēto testēšanu ekspluatācijas režīmā, 
saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis informē 

Komisiju par šādu iestāžu izveidi un 

norīkošanu. 

 

Grozījums Nr.  32  

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pilsētu teritorijās, kur netiek ievērotas 

Direktīvā 2008/50/EK noteiktās 

robežvērtības, minētās direktīvas 

23. pantam atbilstošu gaisa kvalitātes 

plānu sagatavošanas procesā dalībvalstis 

izvērtē, vai ir jāveic pasākumi (kas nav 

nesamērīgi dārgi), lai garantētu, ka 

autoceļiem neparedzētai mobilajai 

tehnikai jau uzstādītie motori tiek 

modernizēti atbilstoši jaunākajai emisiju 

samazināšanas tehnoloģijai. Šādu 

modernizāciju veic, lai izpildītu V posma 

prasības. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šīs direktīvas noteikumi neskar 

dalībvalstu tiesības, pienācīgi ievērojot 

Līgumus, noteikt tādas prasības, kādas tās 

uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu 

darbinieku aizsardzību, kad tie izmanto 

šajā regulā minēto tehniku, ar 

nosacījumu, ka tas neietekmē attiecīgo 

motoru laišanu tirgū. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Apstiprinātājiestādes, izmantojot 

Savienības centrālo administratīvo 

platformu, kas minēta 41. pantā, dara 

publiski pieejamu visu to motora tipu un 

motoru saimju reģistru, kam tās ir 

piešķīrušas ES tipa apstiprinājumu, ietverot 

vismaz šādu informāciju: preču zīme, 

izgatavotāja nosaukums, motora kategorija, 

tipa apstiprinājuma numurs un tipa 

apstiprinājuma datums. 

3. Apstiprinātājiestādes, izmantojot 

Savienības centrālo administratīvo 

platformu, kas minēta 41. pantā, dara 

publiski pieejamu visu to motora tipu un 

motoru saimju reģistru, kurām tās ir 

piešķīrušas ES tipa apstiprinājumu, ietverot 

vismaz šādu informāciju: preču zīme, 

izgatavotāja nosaukums, motora kategorija, 

tipa apstiprinājuma numurs un tipa 

apstiprinājuma datums, kā arī tehniskie 

parametri. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Attiecībā uz motoriem ar ES tipa 

apstiprinājumu tirgus uzraudzības iestādes 

pietiekami plašā mērogā un, pamatojoties 

uz piemērotiem paraugiem, veic motoru 

dokumentārās pārbaudes un attiecīgos 

gadījumos — fiziskās un laboratoriskās 

pārbaudes. Veicot minētās darbības, tās 

ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas 

Attiecībā uz motoriem ar ES tipa 

apstiprinājumu tirgus uzraudzības iestādes, 

pietiekami plašā mērogā un pamatojoties 

uz paraugu būtisku procentuālo daļu, veic 

motoru dokumentārās pārbaudes un 

attiecīgos gadījumos — fiziskās un 

laboratoriskās pārbaudes. Veicot minētās 

darbības, tās ņem vērā noteiktos riska 
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principus, jebkādas sūdzības un citu 

saistīto informāciju. 

novērtēšanas principus, jebkādas sūdzības 

un citu saistīto informāciju. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Papildus marķējumam, kas motoriem 

piestiprināts saskaņā ar 31. pantu, 

izgatavotāji uz motoriem, kas darīti 

pieejami tirgū, norāda savu nosaukumu, 

reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai 

reģistrēto preču zīmi un adresi Savienībā, 

kur ar viņiem var sazināties, vai tad, ja tas 

nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 

dokumentā, kas pievienots motoram. 

6. Papildus marķējumam, kurš motoriem 

piestiprināts saskaņā ar 31. pantu, 

izgatavotāji uz motoriem, kas laisti tirgū, 

norāda savu nosaukumu, reģistrēto 

tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto 

preču zīmi, tehniskos parametrus un 

adresi Savienībā, kur ar viņiem var 

sazināties, vai tad, ja tas nav iespējams, to 

norāda uz iepakojuma vai dokumentā, kurš 

pievienots motoram. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Importētāji dara pieejamas instrukcijas 

un informāciju, kas nepieciešama saskaņā 

ar 41. pantu. 

5. Importētāji nodrošina, ka ir pieejamas 

instrukcijas, informācija un visi 

apliecinošie dokumenti, kas nepieciešami 

saskaņā ar 41. pantu. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Gāzveida piesārņotāju un daļiņu emisijas 

no ekspluatācijā esošiem motora tipiem 

vai motoru saimēm kontrolē ar testēšanas 

motoriem, kas uzstādīti autoceļiem 

neparedzētai mobilajai tehnikai, ko darbina 

1. Motora tipiem vai motoru saimēm, kam 

piešķirts tipa apstiprinājums saskaņā ar 

šo regulu, gāzveida piesārņotāju un daļiņu 

emisijas kontrolē, testējot ekspluatācijā 

esošus motorus, kas uzstādīti autoceļiem 
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tās normālajos darbības ciklos. Šādu 

testēšanu veic motoriem, kas ir pareizi 

uzturēti, un tā atbilst noteikumiem par 

motoru atlasi, testēšanas procedūrām un 

rezultātu paziņošanu dažādām motoru 

kategorijām. 

neparedzētai mobilajai tehnikai, kuru 

darbina tās normālajos darbības ciklos. 

Šādu testēšanu, par kuru ir atbildīgs 

izgatavotājs vai struktūra, kas pilnvarota 

šādu testēšanu veikt, valsts kompetentās 

tipa apstiprinātājiestādes uzraudzībā veic 

motoriem, kas ir pareizi uzturēti, un tā 

atbilst noteikumiem par motoru atlasi, 

testēšanas procedūrām un rezultātu 

paziņošanu dažādām motoru kategorijām.  

Komisija veic izmēģinājuma programmas 

nolūkā izstrādāt atbilstošas testēšanas 

procedūras tām motoru kategorijām un 

apakškategorijām, attiecībā uz kurām šādas 

testēšanas procedūras nav ieviestas.  

Komisija īsteno uzraudzības programmas 

nolūkā izstrādāt atbilstošas testēšanas 

procedūras tām motoru kategorijām un 

apakškategorijām, attiecībā uz kurām šādas 

testēšanas procedūras nav ieviestas.  

 Uzraudzības programmas Komisija īsteno, 

lai noteiktu, cik lielā mērā emisijas, kas 

radušās testa ciklā un kas ir tipa 

apstiprinājuma pamatā, atbilst emisijām, 

kuras izmērītas faktiskās ekspluatācijas 

režīmā. Ar minētajām programmām un to 

rezultātiem ik gadu iepazīstina dalībvalstis 

un pēc tam tos paziņo sabiedrībai.  

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Informācijas mapes saturu nosaka 

īstenošanas aktā, un tajā ietver šādu 

informāciju: 

2. Informācijas mapē ietver šādu 

informāciju: 

Pamatojums 

Informācijas mapes saturs jau ir skaidri noteikts 20. panta 2. punktā, un saskaņā ar 20. panta 

4. punktu var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko nosaka informācijas mapes paraugus. Ņemot 

to vērā, nav vajadzības informācijas mapes saturu noteikt vēl ar citiem īstenošanas aktiem. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) sākotnējo plānu testēšanai 

ekspluatācijas režīmā saskaņā ar 

18. panta 1. punktu; 

Pamatojums 

Atbilstoši Euro VI regulas noteikumiem iestādei, kura piešķir tipa apstiprinājumu, no 

izgatavotāja obligāti ir jāsaņem plāns testēšanai ekspluatācijas režīmā. Līdzīga prasība ir 

ierosināta arī ANMT regulā. No šī ierosinājuma izriet, ka plānu apstiprināšana notiks 

vienlaicīgi ar tipa apstiprināšanu. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Ja ir IWP kategorijas motors, kura 

standarta jauda ir lielāka nekā 560 kW un 
kuru paredzēts izmantot IWA kategorijas 

motora vietā saskaņā ar 4. panta otro daļu, 

5. punkta prasības izpilda atsevišķi katrā 

piemērojamā testa ciklā stacionārā fāzē, kā 

norādīts IV pielikuma IV-5. un IV-

6. tabulā, un tipa apstiprinājuma 

informācijas dokumentā norāda katru testa 

ciklu stacionārā fāzē, kurā šī prasība ir 

izpildīta. 

8. Ja ir IWP kategorijas motors, kuru 

paredzēts izmantot IWA kategorijas 

motora vietā saskaņā ar 4. panta otro daļu, 

5. punkta prasības izpilda katrā testa ciklā, 

kas jāveic stacionārā fāzē, kā norādīts 

IV pielikuma IV-5. un IV-6. tabulā, un tipa 

apstiprinājuma informācijas dokumentā 

norāda katru testa ciklu stacionārā fāzē, 

kurā šī prasība ir izpildīta. 

 

Pamatojums 

Ar ierosināto II pielikuma II-1. tabulas grozījumu (Nr. 79) emisiju robežvērtības, kas 

noteiktas iekšējo ūdensceļu kuģu vilces motoriem, tiek piemērotas plašāk, attiecinot tās arī uz 

visiem iekšējo ūdensceļu kuģu palīgmotoriem, kuru jauda pārsniedz 560 kW, un tas tiek 

darīts, tikai lai aptvertu visu jaudas diapazonu. Grozījums saskaņo tekstu ar šo principu. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 4. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar šī regulas 55. pantu, 

nosakot: 

4. Ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar šī regulas 55. pantu, 

nosakot: 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Izgatavotājs var neizsniegt atbilstības 

sertifikātu, ja motoram ir atbilstības 

marķējums. Atbilstības marķējums ietver 

elektronisku kodu, kas nolasāms ar plaši 

pieejamiem informācijas tehnoloģiju (IT) 

rīkiem un kas informāciju par motoru 

ļauj iegūt no izgatavotāja tīmekļa vietnes. 

Šādi tiek iegūta tieši tā pati informācija, 

kas ir iekļauta atbilstības sertifikātā. 

Pamatojums 

Prasība, saskaņā ar kuru katram motoram ir vajadzīgs drukāts atbilstības sertifikāts, ir lieks 

administratīvais slogs, un mūsdienu digitālajā pasaulē tā šķiet novecojusi. Ja atbilstības 

sertifikātu varēs aizstāt ar atbilstības marķējumu, kas ļauj piekļūt elektroniski saglabātai 

informācijai, tas ne vien atvieglos šo slogu, bet arī nodrošinās motoru ticamu izsekojamību. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

ir pilnvarota pieņemt atbilstības sertifikāta 

paraugu, tostarp tehniskos elementus, kas 

paredzēti viltojumu novēršanai. Šajā 

nolūkā īstenošanas aktos paredz drukātus 

aizsardzības elementus, kas aizsargā 

sertifikātam izmantoto papīru. Minētos 

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

īstenošanas aktus attiecībā uz atbilstības 

sertifikāta paraugu, tostarp tehniskajiem 

elementiem, kas paredzēti viltojumu 

novēršanai, un drukātiem aizsardzības 

elementiem, kuri aizsargā sertifikātam 

izmantoto papīru, un attiecībā uz šā panta 
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īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

54. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru līdz [2016. gada 

31. decembrim]. 

6.a punktā minētā atbilstības marķējuma 

un iegūstamās informācijas paraugu, 

tostarp pieņemamiem elektronisko kodu 

veidiem, ko var izmantot, lai iegūtu 

informāciju par motoru. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

54. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru līdz [2016. gada 

31. decembrim]. 

Pamatojums 

Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt atbilstības marķējuma un iegūstamās informācijas paraugu 

un noteikt, kādus elektroniskos kodus var izmantot, lai iegūtu informāciju par motoru. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirms noņemšanas no ražošanas līnijas, 

uz motoriem jābūt šajā regulā prasītajam 

marķējumam. 

2. Pirms noņemšanas no ražošanas līnijas 

uz Savienībā izgatavotajiem motoriem, kā 

arī uz motoriem, kas izgatavoti trešās 

valstīs, ir jābūt šajā regulā prasītajam 

marķējumam. Šī prasība nekādā veidā 

neskar citu marķējumu, kas noteikts 

saskaņā ar dalībvalsts vai Savienības 

tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 

32. panta 4.a punktu, tiesību aktos 

noteiktajā marķējumā attiecīgos 

gadījumos iekļauj norādi „tikai glābšanas 

laivu nolaišanas iekārtām”. 

 

Grozījums Nr.  47 
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Regulas priekšlikums 

31. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

ir pilnvarota pieņemt 1. punktā minētā 

marķējuma paraugu, tostarp tā obligāto 

pamatinformāciju. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 54. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru līdz 

[2016. gada 31. decembrim]. 

4. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

ir pilnvarota pieņemt 1. punktā minētā 

marķējuma paraugu, tostarp tā obligāto 

pamatinformāciju un attiecīgos gadījumos 

arī šā panta 3.a punktā minēto 

papildinformāciju. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 54. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru līdz 

[2016. gada 31. decembrim]. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a. Neatkarīgi no 5. panta 2. un 

3. punkta un 17. panta 2. punkta 

prasībām dalībvalstis var atļaut laist tirgū 

motorus, ko uzstāda tehnikai, kuru 

izmanto vienīgi valsts glābšanas dienesta 

glābšanas laivu nolaišanai un pacelšanai 

(glābšanas laivu nolaišanas iekārtām). 

Pamatojums 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 4.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b. Neatkarīgi no 5. panta 3. punkta un 

17. panta 2. punkta prasībām dalībvalstis 

atļauj laist tirgū aizstājējmotorus, bet ne 

ilgāk kā uz 15 gadiem, sākot no dienas, 

kas III pielikumā ir noteikta V posma 

prasībām atbilstošu motoru laišanai tirgū, 

ja tie ir: 

 (a) NRE kategorijas vai NRS kategorijas 

motori, kuru standarta jauda nepārsniedz 

560 kW un kuri atbilst emisiju 

robežvērtību posmam, kas noslēdzies ne 

vairāk kā 20 gadus pirms to laišanas 

tirgū, ja attiecīgā posma robežvērtības ir 

vismaz tikpat stingras kā tās, kurām 

motoriem bija jāatbilst, kad tie pirmo reizi 

tika laisti tirgū; 

 (b) NRE kategorijai vai NRS kategorijai 

līdzvērtīgas kategorijas motori gadījumā, 

kad aizstājējmotors un motors, ko 

paredzēts nomainīt, ir vienas un tās pašas 

kategorijas un jaudas diapazona motori, 

uz kuriem tipa apstiprinājums Savienības 

līmenī ...* neattiecās; 

 (c) RLL kategorijas vai RLR kategorijas 

motori, kas atbilst emisiju robežvērtībām, 

kurām motoriem bija jāatbilst, kad tie 

pirmo reizi tika laisti tirgū, vai arī NRE 

kategorijas vai NRG kategorijas motori, 

kuru standarta jauda pārsniedz 560 kW. 

 __________________ 

 * Direktīvas 97/68/EK atcelšanas diena. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 5. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) attiecībā uz tādu motoru laišanu 

tirgū, kas paredzēti uzstādīšanai 

4.a punktā minētajām glābšanas laivu 
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nolaišanas iekārtām; 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 5. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cb) attiecībā uz tādu motoru laišanu 

tirgū, kas paredzēti uzstādīšanai 

glābšanas laivu nolaišanas iekārtām 

saskaņā ar 4.b punktu; 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 5. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cc) attiecībā uz aizstājējmotoru laišanu 

tirgū, kā norādīts 4.a punktā. 

Pamatojums 

Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz aizstājējmotoru tehniskajām 

specifikācijām un nosacījumiem šo motoru laišanai tirgū. 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 5.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  5.b Neatkarīgi no 32. panta 4.b punkta 

prasībām, ko piemēro RLL kategorijas un 

RLR kategorijas motoriem, dalībvalstis 

pēc OAI pieprasījuma var atļaut laist 

tirgū abu minēto kategoriju motorus, ja 

...* tie ir daļa no projekta, kas jau ir 

izstrādes beigu posmā Eiropas 

Parlamenta un Padomes 
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Direktīvas 2008/57/EK 2. panta t) punkta 

nozīmē, un ja tie atbilst tā ES emisiju 

robežvērtību posma prasībām, kurš 

noslēdzies pirms posma, kas ir spēkā 

dienā, kad motori tiek laisti tirgū, ar 

nosacījumu, ka jaunā posma prasībām 

atbilstošu aizstājējmotoru izmantošana 

radītu nesamērīgas izmaksas. Katra 

dalībvalsts līdz ...** iesniedz Komisijai 

sarakstu ar attiecīgajiem projektiem, kas 

jau ir izstrādes beigu posmā. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa 

sistēmas savstarpēju izmantojamību 

Kopienā (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.). 

 * OV: lūgums norādīt datumu — šīs 

regulas spēkā stāšanās diena. 

 ** OV: lūgums norādīt datumu — viens 

gads pēc šīs regulas publicēšanas dienas. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja pēc apstiprinātājiestādes pieprasījuma 

izgatavotājs nevar pārbaudīt 31. pantā 

norādītās motora marķēšanas prasības, 

apstiprinājumu, kas saskaņā ar šo regulu 

piešķirts attiecīgajam motora tipam vai 

motoru saimei, var atsaukt. Informēšanas 

procedūru veic, kā izklāstīts 36. panta 

4. punktā. 

4. Ja pēc apstiprinātājiestādes pieprasījuma 

izgatavotājs nevar pārbaudīt 31. pantā 

norādītās motora marķēšanas prasības, 

apstiprinājumu, kas saskaņā ar šo regulu 

piešķirts attiecīgajam motora tipam vai 

motoru saimei, var atsaukt. Informēšanas 

procedūru veic, kā izklāstīts 37. panta 

4. punktā. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu vienkārši tiek labota drukas kļūda Komisijas priekšlikumā. Attiecīgā 

informēšanas procedūra ir izklāstīta 37. panta 4. punktā. 

 

Grozījums Nr.  55 
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Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja izgatavotājam, kam piešķirts ES tipa 

apstiprinājums, saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 765/2008 20. panta 1. punktu ir 

jāatsauc tirgū laistie motori, neatkarīgi no 

tā, vai tie ir uzstādīti tehnikai vai nav, 

pamatojoties uz to, ka motori ir nopietns 

šīs regulas pārkāpums attiecībā uz vides 

aizsardzību, minētais izgatavotājs 

nekavējoties informē apstiprinātājiestādi, 

kas piešķīrusi ES motora tipa 

apstiprinājumu. 

1. Ja izgatavotājam, kam piešķirts ES tipa 

apstiprinājums, saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 765/2008 20. panta 1. punktu ir 

jāatsauc visi tirgū laistie motori (neatkarīgi 

no tā, vai tie ir uzstādīti tehnikai vai nav), 

jo šī regula ir pārkāpta attiecībā uz vides 

un sabiedrības veselības aizsardzību, 

minētais izgatavotājs nekavējoties informē 

apstiprinātājiestādi, kas piešķīrusi ES 

motora tipa apstiprinājumu. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

41. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izgatavotāji dara pieejamu OAI visu 

saistīto informāciju un nepieciešamās 

instrukcijas, kas paredzētas tiešajam 

lietotājam, jo īpaši informāciju, kurā 

aprakstīti jebkādi īpaši nosacījumi vai 

ierobežojumi saistībā ar motora 

izmantošanu. 

3. Izgatavotāji nodrošina, ka OAI un 

ikvienai trešai personai pēc pieprasījuma 

ir pieejama visa attiecīgā informācija un 

nepieciešamās instrukcijas, kas paredzētas 

tiešajam lietotājam, jo īpaši informācija, 

kurā aprakstīti jebkādi īpaši nosacījumi vai 

ierobežojumi saistībā ar motora 

izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

41. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Neatkarīgi no 3. punkta prasībām 

izgatavotāji dara pieejamu OAI oglekļa 

dioksīda (CO2) emisiju vērtību, kas 

noteikta ES tipa apstiprinājuma procesa 

laikā, kā arī instruē OAI paziņot šo 

informāciju tās tehnikas tiešajam 

4. Neatkarīgi no 3. punkta prasībām 

izgatavotāji publicē oglekļa dioksīda (CO2) 

emisiju vērtību, kas noteikta ES tipa 

apstiprinājuma procesa laikā, un uzdod 

OAI paziņot šo informāciju tās tehnikas 

tiešajam lietotājam, kurai motoru paredzēts 
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lietotājam, kurai motoru paredzēts uzstādīt. uzstādīt. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

42. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienības centrālā administratīvā 

platforma un datubāze 

Datu un informācijas apmaiņa Iekšējā 

tirgus informācijas sistēmā 

Pamatojums 

Izmantojot labi funkcionējošo Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, var ietaupīt līdzekļus un 

iztikt bez liekām administratīvām formalitātēm, kas nav iespējams, ja tiek veidota jauna 

digitālā platforma. 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija izveido Savienības centrālo 

administratīvo digitālo platformu datu un 

informācijas apmaiņai par ES tipa 

apstiprinājumiem elektroniskā formātā. 

Šo platformu izmanto datu un informācijas 

apmaiņai starp apstiprinātājiestādēm vai arī 

starp apstiprinātājiestādēm un Komisiju, 

kas notiek atbilstoši šai regulai. 

1. Datu un informācijas apmaiņai starp 

apstiprinātājiestādēm vai arī starp 

apstiprinātājiestādēm un Komisiju, kas 

notiek atbilstoši šai regulai, izmanto 

Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), 

kura izveidota saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1024/20121a. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1024/2012 par administratīvo 

sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 

informācijas sistēmu, un ar ko atceļ 

Komisijas Lēmumu 2008/49/EK („IMI 

regula”) (OV L 316, 14.11.2012, 1. lpp.). 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja 

tas tiks pieņemts, vārdi „Savienības 

centrālā administratīvā platforma” jeb 

„platforma” visā tekstā būs jāaizstāj ar 
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vārdiem „Iekšējā tirgus informācijas 

sistēma” jeb „IMI”.) 

Pamatojums 

Izmantojot labi funkcionējošo Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, var ietaupīt līdzekļus un 

iztikt bez liekām administratīvām formalitātēm, kas nav iespējams, ja tiek veidota jauna 

digitālā platforma. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Savienības centrālā administratīvā 

digitālā platforma ietver arī datubāzi, 

kurā centralizēti apkopo un dara 

pieejamu apstiprinātājiestādēm un 

Komisijai visu saistīto informāciju par ES 

tipa apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā 

ar šo regulu. Datubāze sasaista valstu 

datubāzes ar Savienības centrālo datubāzi, 

ja tam piekrīt attiecīgās dalībvalstis. 

2. Visu saistīto informāciju par ES tipa 

apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā ar 

šo regulu, centralizēti apkopo un dara 

pieejamu apstiprinātājiestādēm un 

Komisijai, izmantojot IMI. Valstu 

datubāzes savieno ar IMI, ja tam piekrīt 

attiecīgās dalībvalstis. 

Pamatojums 

Izmantojot labi funkcionējošo Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, var ietaupīt līdzekļus un 

iztikt bez liekām administratīvām formalitātēm, kas nav iespējams, ja tiek veidota jauna 

digitālā platforma. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pēc 1. un 2. punkta ieviešanas Komisija 

paplašinās Savienības centrālo 

administratīvo digitālo platformu ar 

moduļiem, kas ļaus 

3. Komisija nodrošina, ka IMI ļauj 
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Pamatojums 

Izmantojot labi funkcionējošo Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, var ietaupīt līdzekļus un 

iztikt bez liekām administratīvām formalitātēm, kas nav iespējams, ja tiek veidota jauna 

digitālā platforma. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

ir pilnvarota pieņemt sīki izstrādātas 

tehniskās prasības un procedūras, kas 

nepieciešamas šajā pantā minētās 

Savienības centrālās administratīvās 

platformas un datubāzes izveidei. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

54. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru līdz [2016. gada 

31. decembrim]. 

svītrots 

Pamatojums 

IMI jau ir labi funkcionējoša sistēma, un nav jāpieņem īstenošanas akti, lai noteiktu sīkākas 

specifikācijas. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

46. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 [...] svītrots 

Pamatojums 

Paštestēšana nav lietderīga motoru testēšanai. Tā noder, tikai lai testētu tehniku vai 

transportlīdzekļus. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 
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55.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 55.a pants 

 Finansiāls atbalsts modernizācijai 

 1. Ja stājas spēkā šīs regulas īstenošanas 

pasākumi, dalībvalstis var paredzēt šai 

regulai atbilstošus finansiālus stimulus, 

ar kuriem tiek veicināta ekspluatācijā 

esošo motoru modernizācija, lai sasniegtu 

emisiju robežvērtības, kas pielikumā 

noteiktas tā tipa motoram, kuru 

nepieciešams modernizēt. 

 2. Attiecībā uz katru motora tipu 

1. punktā minētie finansiālie stimuli 

nepārsniedz to tehnisko iekārtu 

papildizmaksas, kas tiek izmantotas, lai 

nodrošinātu atbilstību attiecīgajā 

pielikumā noteiktajām emisiju 

robežvērtībām, ieskaitot arī ar uzstādīšanu 

motoram saistītās izmaksas. 

Pamatojums 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

56.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 56.a pants 

 Grozījums Regulā (ES) Nr. 1024/2012 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr. 1024/20121a pielikumu 
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papildina ar šādu punktu: 

 „8.a Eiropas Parlamenta un Padomes ... 

Regula (ES) 20xx/xx par prasībām 

attiecībā uz autoceļiem neparedzētas 

mobilās tehnikas iekšdedzes motoru 

emisiju robežvērtībām un tipa 

apstiprināšanu*+: 42. pants. 

 * OV L ..., ..., ... lpp.” 

 ______________ 

 + OV: lūgums norādīt regulas atsauces 

numuru un datumu un visu zemsvītras 

piezīmē vajadzīgo informāciju. 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1024/2012 par administratīvo 

sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 

informācijas sistēmu, un ar ko atceļ 

Komisijas Lēmumu 2008/49/EK („IMI 

regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot II un III nodaļas noteikumus, šī 

regula pirms datumiem, kuros 

III pielikumā minētos motorus laiž tirgū, 

neanulē neviena ES tipa apstiprinājuma 

derīgumu. 

1. Neskarot II un III nodaļas noteikumus, 

pirms datumiem, kuros III pielikumā 

minētos motorus laiž tirgū, šī regula 

neanulē nevienu ES tipa apstiprinājumu 

vai attiecīgo atbrīvojumu. 

Pamatojums 

Būtu jāpaliek spēkā gan ES tipa apstiprinājumiem, gan atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā 

ar Direktīvu 97/68/EK. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apstiprinātājiestādes var turpināt 

piešķirt tipa apstiprinājumus saskaņā ar 

attiecīgajiem tiesību aktiem, kas 

piemērojami šīs regulas spēkā stāšanās 

dienā, līdz motoru ES tipa apstiprinājuma 

obligātajiem datumiem, kas norādīti 

III pielikumā. 

2. Apstiprinātājiestādes var turpināt 

piešķirt tipa apstiprinājumus un 

atbrīvojumus saskaņā ar attiecīgajiem 

tiesību aktiem, kas piemērojami šīs regulas 

spēkā stāšanās dienā, līdz III pielikumā 

norādītajiem datumiem, kad attiecībā uz 

motoru ES tipa apstiprinājumiem obligāti 

sāk piemērot šo regulu. 

Pamatojums 

Laikposmā no Direktīvas 97/68/EK atcelšanas līdz V posma obligātās ieviešanas dienai 

vajadzētu būt iespējai saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK piešķirt gan ES tipa apstiprinājumus, 

gan attiecīgos atbrīvojumus. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Neskarot 5. panta 3. punkta un 17. panta 

2. punkta noteikumus, pārejas perioda 

motorus un attiecīgā gadījumā tehniku, 

kurai šie pārejas perioda motori ir uzstādīti, 

var turpināt laist tirgū pārejas perioda laikā 

ar nosacījumu, ka mehānisma, kuram ir 

uzstādīts pārejas perioda motors, 

izgatavošanas datums ir vairāk nekā 

1 gadu pirms pārejas perioda sākšanās. 

5. Neskarot 5. panta 3. punkta un 17. panta 

2. punkta noteikumus, pārejas perioda 

motorus un attiecīgā gadījumā tehniku, 

kurai šie pārejas perioda motori ir uzstādīti, 

var turpināt laist tirgū pārejas perioda laikā 

ar nosacījumu, ka mehānisms, kuram ir 

uzstādīts pārejas perioda motors, ir 

izgatavots vairāk nekā 18 mēnešus pirms 

pārejas perioda sākšanās un ka tas neskar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2008/57/EK1a un Komisijas 

Regulu (ES) Nr. 1302/20141b. 

 ______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa 

sistēmas savstarpēju izmantojamību 

Kopienā (pārstrādāta) (OV L 191, 

18.7.2008., 1. lpp.). 

 1b Komisijas 2014. gada 18. novembra 

Regula (ES) Nr. 1302/2014 par 
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savstarpējas izmantojamības tehnisko 

specifikāciju attiecībā uz Eiropas 

Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā 

sastāva apakšsistēmu „Lokomotīves un 

pasažieru ritošais sastāvs” (OV L 356, 

12.12.2014., 228. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz NRE kategorijas motoriem 

dalībvalstis atļauj pagarināt pārejas 

periodu un 12 mēnešu periodu, kas minēts 

pirmajā daļā, par papildu 12 mēnešiem 

tiem OAI, kuru kopējais ražošanas apjoms 

gadā ir mazāks nekā 50 autoceļiem 

neparedzētu mobilās tehnikas vienību, kas 

aprīkotas ar iekšdedzes motoriem. Šajā 

punktā minētā kopējā gada ražošanas 

apjoma aprēķina nolūkā visus OAI, kas ir 

vienas un tās pašas fiziskās vai juridiskās 

personas kontrolē, uzskata par vienu OAI. 

Attiecībā uz NRE kategorijas motoriem 

pārejas periodu un šā punkta pirmajā 

daļā minēto 18 mēnešu periodu 
dalībvalstis atļauj pagarināt vēl par 

12 mēnešiem tiem OAI, kuru kopējais 

ražošanas apjoms gadā ir mazāks nekā 

80 autoceļiem neparedzētu mobilās 

tehnikas vienību, kas aprīkotas ar 

iekšdedzes motoriem. Šajā punktā minētā 

maksimālā pieļaujamā apjoma 

aprēķināšanas nolūkā visus OAI, kas ir 

vienas un tās pašas fiziskās vai juridiskās 

personas kontrolē, uzskata par vienu OAI. 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna) 

  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Attiecībā uz NRE kategorijas motoriem, 

ko izmanto autoceltņos, dalībvalstis atļauj 

pagarināt pārejas periodu vēl par 

12 mēnešiem. 

Pamatojums 

Autoceltņiem piemēro ļoti stingrus gabarītu ierobežojumus pārvadājumiem pa autoceļiem, un 

dažādu modeļu autoceltņu ražošanas partijas ir salīdzinoši mazas, turklāt pārdoto katra 

modeļa vienību skaits ir niecīgs. 
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Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 55. pantu, lai 

noteiktu metodes to OAI gada ražošanas 

apjoma novērtēšanai, kuri pieprasa šā 

panta 5. punkta otrajā daļā minēto 

pagarinājumu. Šos deleģētos aktus 

pieņem līdz [2016. gada 31. decembrim]. 

 

Pamatojums 

Nedrīkst pieļaut 57. panta 5. punkta otrajā daļā minētā pagarinājuma ļaunprātīgu 

izmantošanu. Tāpēc iestādēm, kuras piešķir tipa apstiprinājumu, būtu vajadzīgas atbilstošas 

standarta metodes OAI gada ražošanas apjoma novērtēšanai. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a Neatkarīgi no 5. panta 3. punkta, 

17. panta 2. punkta un 21. panta 

prasībām un ne ilgāk kā uz 10 gadiem, 

skaitot no attiecīgās dienas, kas 

III pielikumā ir noteikta V posma 

prasībām atbilstošu motoru laišanai tirgū, 

dalībvalstis var atļaut laist tirgū RLL 

kategorijas motorus, kuru maksimālā 

lietderīgā jauda pārsniedz 2000 kW un 

kuri neatbilst II pielikumā norādītajām 

emisiju robežvērtībām, ja tos paredzēts 

uzstādīt lokomotīvēm, ko ekspluatē tikai 

tehniski izolētā 1520 mm dzelzceļa tīklā. 

Motori, kas tiek laisti tirgū minētajā 

periodā, atbilst vismaz tām emisiju 

robežvērtībām, kurām motoriem bija 
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jāatbilst, lai tos varētu laist tirgū 

2011. gada 31. decembrī. Dalībvalstu 

apstiprinātājiestādes piešķir šādiem 

motoriem ES tipa apstiprinājumu un ļauj 

tos laist tirgū. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

59. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par: 

1. Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu, kurā:  

(a) turpmāku piesārņotāju emisiju 

samazināšanas potenciāla novērtējumu, 

pamatojoties uz pieejamajām 

tehnoloģijām un izmaksu un ieguvumu 

analīzi; 

(a) izvērtē iespējas vēl vairāk samazināt 

piesārņotāju emisijas, izmantojot 

pieejamās tehnoloģijas un pamatojoties uz 

izmaksu un ieguvumu analīzi, un izvērtē 

arī to, cik sekmīgi dalībvalstīm izdodas 

pildīt savas saistības samazināt emisijas 

saskaņā ar Direktīvu 2001/81/EK. 

Ziņojumā jo īpaši izvērtē, vai tehniski un 

ekonomiski ir iespējams piemērot PN 

robežvērtību arī tām ANMT kategorijām, 

kurām šīs regulas II pielikumā PN 

robežvērtība nav noteikta, un vai tāpat ir 

iespējams noteikt visām kategorijām 

zemākas PN robežvērtības atbilstoši tām, 

kas Direktīvā 2005/55/EK ir norādītas 

smagdarba transportlīdzekļiem 

(EURO VI). Turklāt ziņojumā būtu 

jāapsver iespēja pārskatīt HC emisiju 

robežvērtības, tostarp:  

 

 – pilnībā un daļēji ar gāzi darbināmu 

motoru A koeficientu ekspluatācijas 

režīmā, kas, salīdzinot ar motoriem, kurus 

darbina ar dīzeļdegvielu, neietekmē 

klimatu; 

(b) tādu iespējamo saistīto piesārņotāju 

veidu noteikšanu, kas pašlaik neietilpst šīs 

regulas darbības jomā. 

(b) nosaka to piesārņotāju veidus, kas var 

izrādīties būtiski un kas neietilpst šīs 

regulas darbības jomā. 
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Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

59. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija līdz 2025. gada 31. decembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par: 

2. Komisija līdz 2025. gada 31. decembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par: 

(a) 32. panta 3. un 4. punktā minēto 

izņēmuma noteikumu izmantošanu; 

(a) 32. panta 3. un 4. punktā minēto 

izņēmuma noteikumu izmantošanu; 

(b) emisiju testu rezultātu uzraudzību, kā 

norādīts 18. pantā, un saistītajiem 

secinājumiem. 

(b) emisiju testu rezultātu uzraudzību, kā 

norādīts 18. pantā, un attiecīgajiem 

secinājumiem, un ziņojumā izvērtē arī to, 

vai ir iespējams ieviest testēšanu ar 

pārvietojamām emisijas mērīšanas 

sistēmām (PEMS); 

 (ba) ES tipa apstiprinājumiem 

nepieciešamo testu uzraudzību, kas minēti 

23. un 24. pantā, īpaši rūpīgi izvērtējot to, 

vai attiecīgie testi atbilst motoru normālās 

ekspluatācijas režīmam. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

59. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā panta 1. un 2. punktā minētos ziņojumus 

izstrādā, pamatojoties uz apspriešanos ar 

attiecīgām ieinteresētajām personām un 

ņemot vērā spēkā esošos Eiropas un 

starptautiskos standartus. Minētajam 

ziņojumam attiecīgā gadījumā pievieno 

likumdošanas priekšlikumus. 

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 

ziņojumus izstrādā: 

 (a) pamatojoties uz apspriešanos ar 

attiecīgām ieinteresētajām personām; 

 

 (b) ņemot vērā attiecīgos spēkā esošos 

Savienības un starptautiskos standartus; un 

 (c) minētajam ziņojumam attiecīgā 
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gadījumā pievieno likumdošanas 

priekšlikumus. 

 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

59.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 59.a pants 

 Grozījums Regulā (ES) Nr. 167/2013 

 Regulas 19. panta 3. punktu papildina ar 

šādu daļu: 

 „Lai laistu tirgū, reģistrētu vai nodotu 

ekspluatācijā T2, T4.1 un C2 kategoriju 

traktorus, III B posma prasībām 

atbilstošus motorus uzskata par pārejas 

perioda motoriem, kā noteikts 

Regulas (ES) XX/20151a 3. panta 

30. punktā. 

 ________________ 

 1a Regula (ES) XX/2015, 3. pants, 

30. punkts.ˮ 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – I-5. tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

 

I-5. tabula. Regulas 4. panta 5. punktā definētās IWP kategorijas motoru apakškategorijas 

Kategorij

a 

Aizded

zes tips 

Griešanās 

ātruma 

režīms 

Jaudas 

diapazons (P) 

(kW) 

Apakškate

gorija 

Standarta 

jauda 

IWP visi mainīgs 
37≤P<75 IWP-v-1 

maksimālā 

lietderīgā 75≤P<130 IWP-v-2 



 

RR\1074318LV.doc 45/84 PE557.123v02-00 

 LV 

130≤P<300 IWP-v-3 jauda 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

nemainīgs 

37≤P<75 IWP-c-1 

nominālā 

lietderīgā 

jauda 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Grozījums 

 

Kategorij

a 

Aizdedz

es tips 
Griešanās 

ātrums 

Litrāža 

(tilpums) 

Jaudas 

diapazons (P) 

(kW) 

Apakškate

gorija 

Standarta jauda 

IWP visi 

mainīgs 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 
maksimālā 

lietderīgā jauda 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0.9≤tilp.<1.2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤tilp.<3.5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3.5≤tilp.<7.0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

visi P ≥ 600 IWP-v-10 

nemainīgs 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

nominālā 

lietderīgā jauda 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0.9≤tilp.<1.2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1.2≤tilp.<3.5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3.5≤tilp.<7.0 < 300 IWP-c-8 
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300≤P<600 IWP-c-9 

visi P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – I-6. tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts 

 

Kategorij

a 

Aizded

zes tips  

Griešanās 

ātruma 

režīms 

Jaudas 

diapazons (P) 

(kW) 

Apakškate

gorija 

Standarta 

jauda 

IWA visi 

mainīgs 
560≤P<1000 IWA-v-1 maksimālā 

lietderīgā 

jauda P≥1000 IWA-v-2 

nemainīgs 560≤P<1000 IWA-c-1 

nominālā 

lietderīgā 

jauda 

 

Grozījums 

 

Kategorij

a 

Aizdedz

es tips  

Griešanās 

ātruma režīms 
Litrāža 

(tilpums) 

Jaudas 

diapazons 

(P) (kW) 

Apakškateg

orija 

Standarta 

jauda 

IWA visi mainīgs 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

maksimālā 

lietderīgā 

jauda 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0.9≤tilp.<1.2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1.2≤tilp.<3.5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3.5≤tilp.<7.0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 
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visi P ≥ 600 IWA-v-10 

nemainīgs 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

nominālā 

lietderīgā 

jauda 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤tilp.<1.2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤tilp.<3.5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3.5≤tilp.<7.0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

visi P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – II-1. tabula 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

II-1. tabula. Regulas 4. panta 1. punktā definētās NRE kategorijas motoru V posma emisiju robežvērtības 

Emisijas 

posms 
Motoru 

apakškat

egorija 

Jaudas 

diapazons 

(P) 

Motora 

aizdedze

s tips 

CO HC NOx PM 

masa  
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

V posms 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 KA 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

V posms 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 KA 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

V posms 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 KA 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

V posms 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 KA 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

V posms 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 visi 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

V posms 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 visi 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

V posms 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 visi 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 ar roku iedarbināmiem gaisdzeses tiešās iesmidzināšanas motoriem. 
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Grozījums 

II-1. tabula. Regulas 4. panta 1. punktā definētās NRE kategorijas motoru V posma emisiju robežvērtības 

Emisijas 

posms 
Motoru 

apakškategor

ija 

Jaudas 

diapazons 

(P) 

Motora 

aizdedzes 

tips 

CO HC NOx PM 

masa  
PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

V posms 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 KA 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

V posms 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 KA 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

V posms 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 KA 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

V posms 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 KA 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

V posms 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 visi 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

V posms 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 visi 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 
1,10 

V posms 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 visi 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 ar roku iedarbināmiem gaisdzeses tiešās iesmidzināšanas motoriem. 
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PASKAIDROJUMS 

Ievads 

Principā referente atzinīgi vērtē regulas priekšlikumu, kuru Komisija ir sagatavojusi, lai, 

pirmkārt, palīdzētu kliedēt bažas par sabiedrības veselību, kas radušās saistībā ar pētījumiem, 

kuri liecina, ka īpaši sīkas daļiņas var būt kancerogēna viela, un lai palīdzētu kopumā uzlabot 

gaisa kvalitāti un izveidot no šķēršļiem brīvu tirgu ne vien Eiropas Savienībā, bet arī ar ES 

galvenajiem tirdzniecības partneriem visā pasaulē. Ar pieeju, kuras pamatā ir diferencēts 

iedalījums pēc motora tilpuma un tehnikas tipa, jaunās prasības var raiti ieviest attiecīgajās 

nozarēs, ņemot vērā dažādu mehānismu un motoru plašo klāstu.  

Pašlaik vairāku ES pilsētu teritorijās nav nodrošināta pilnīga atbilstība gaisa kvalitātes 

standartiem. Šī problēma kļūst aizvien aktuālāka, jo aizvien vairāk cilvēku vilinoša šķiet 

iespēja dzīvot pilsētu konglomerācijās. ANMT nozare nebūt nav vienīgā, kas rada indīgas 

gāzu un cieto daļiņu emisijas. Tiek izstrādātas vērienīgas programmas, lai samazinātu CO2 un 

piesārņotāju emisijas no automobiļiem, viegldarba un smagdarba transportlīdzekļiem un 

sadedzināšanas iekārtām un lai samazinātu rūpnieciskās emisijas. ANMT nozare ir krietni 

mazāka par citiem iepriekšminētajiem avotiem un ar secīgu attiecīgo emisijas robežvērtību 

posmu īstenošanu līdz IV posmam emisiju apjomu ir izdevies kardināli samazināt, tādēļ 

pastāv risks, ka ANMT nozares ieguldījums tiks uzskatīts par mazsvarīgu, ja vien netiks 

sperts līdzvērtīgs solis gaisa kvalitātes uzlabošanas nolūkā. Saskaņā ar Komisijas datiem, 

autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju īpatsvars ir attiecīgi 15 % no visām NOx un 

5 % no visām cieto daļiņu emisijām Eiropas Savienībā. Lai šo problēmu risinātu, Komisija 

ierosina noteikt stingrākus standartus vairumam motoru, kuriem jau tiek piemērota spēkā 

esošā Direktīva 97/68/EK, un paplašināt minētās direktīvas darbības jomu, attiecinot to uz 

jauniem motora jaudas diapazoniem, degvielas dedzināšanas veidiem un izmantotās degvielas 

veidiem, kā arī uz dažiem jauniem mehānismu veidiem, tā likvidējot nepilnības tiesību aktos. 

Šādi var ne vien nodrošināt ES iedzīvotājiem ar vidi un veselību saistītu labumu, bet pastāv 

arī iespēja izveidot saskaņotu iekšējo tirgu nozarei un tehnikas lietotājiem, veicināt 

tirdzniecību un palielināt konkurētspēju, un galarezultātā panākt, ka vides tiesību akti cita 

starpā kļūst par uzņēmējdarbības iespēju.  

Dodot priekšroku 4. variantam, Komisija cenšas apvienot labāko no visiem variantiem: 

pielāgoties ASV standartiem, ja tie ir stingrāki par attiecīgajiem ES standartiem, un 

pielāgoties autoceļu nozares mērķiem, ja tie ir vērienīgāki par ANMT nozarei pašlaik 

noteiktajiem mērķiem, turklāt attiecīgā gadījumā paredzot arī stingrākus uzraudzības 

noteikumus. 

Ar tehnikas progresu var pamatot stingrāku regulējumu, pārāk nenoslogojot rūpniecības 

nozari. Tehnoloģija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību ierosinātajiem jaunajiem 

standartiem, citās nozarēs patiešām jau lielā mērā ir attīstījusies, un to var izmantot un 

pielāgot attiecīgo ANMT sektoru specifikai. Šis pielāgošanas posms vēl nav noslēdzies, un 

tādēļ ir pamats dažiem motoriem nepiemērot pašus vērienīgākos mērķus, kas noteikti lielākajā 

vairumā gadījumu. 

Iekšējā tirgus izveidei būs labvēlīga ietekme arī krietni plašākā kontekstā. Tas ļoti spēcīgi 

veicinās un palielinās ārējo tirdzniecību ar citām rūpnieciski attīstītajām valstīm, sevišķi ar 
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ASV, un, iespējams, arī ar reģioniem un pilsētām, kam ir aktuāla gaisa piesārņojuma 

problēma. 

Piezīmes 

Galvenais šā ziņojuma mērķis ir saprātīgi līdzsvarot ar veselību un vidi saistītos apsvērumus, 

kā to ierosina Komisija, un ES rūpniecības nozares konkurētspēju, nodarbinātību un ar to 

saistīto zinātību. Iedzīvotāju veselība un drošība ir centrālais šā priekšlikuma elements, un tas 

jo īpaši attiecas uz cilvēkiem, kuri katru dienu strādā ar šajā priekšlikumā iekļautajiem 

mehānismiem, jo tieši šos cilvēkus piesārņotāju emisijas ietekmē visvairāk. Saistībā ar 

konkurences aspektiem referente uzskata, ka īpaši neaizsargāti varētu būt MVU, kas rada 

daudz darbvietu, un ka tādēļ šiem uzņēmumiem būtu jāpiešķir dažas priekšrocības. 

Vēl viens svarīgs mērķis būtu nodrošināt nozares dalībniekiem noteiktību ilgtermiņa 

plānošanas kontekstā, kā arī nodrošināt stabilu normatīvo vidi. Šajā ziņā acīmredzami 

veiksmīga ir jaunā likumdošanas instrumenta izvēle — tā ir regula, nevis direktīva, kuras 

transponēšanai valsts tiesību aktos ir vajadzīgs laiks un kuras transponēšana nenovēršami ir 

saistīta ar atšķirīgas interpretācijas risku. Cerot īstenot šos mērķus, referente ir ierosinājusi 

vairākus grozījumus. 

· Ieteicams līdz minimumam samazināt administratīvos pienākumus. Tiesību aktiem un 

formalitātēm ir jāattīstās līdz ar digitālo laikmetu, un vajadzētu izmantot iespēju 

samazināt birokrātiju un ar to saistītās izmaksas. Tādēļ varētu vienkāršot atbilstības 

sertifikāta formātu un veidu un nodrošināt, ka tas ir viegli iegūstams no attiecīgas 

datubāzes.  

· Pamatojoties uz šo pašu lietderības un izmaksu taupīšanas loģiku, referente dod 

priekšroku jau izveidotās Iekšējā tirgus informācijas sistēmas izmantošanai, kas 

neapšaubāmi ir izdevīgāk nekā veidot jaunu administratīvo sistēmu.  

· Būtu jāsaglabā iespēja nomainīt motorus ar citiem motoriem, kuri atbilst vismaz tam 

pašam emisijas robežvērtību posmam, kas noteikts spēkā esošajā Direktīvā 97/68/EK. 

Tomēr referente vēlas šo iespēju attiecināt tikai uz dažiem mehānismu veidiem, to 

diferencējot pēc vairākiem faktoriem, tādiem kā ilgāks vidējais lietošanas ilgums, 

investīciju kapitalizācija un tehnoloģiju attīstība. Turklāt šī iespēja būtu arī jāierobežo 

laikā atkarībā no motora kategorijas un jaudas klases.  

Referente ir arī nedaudz nobažījusies par iespējamām pretrunām dzelzceļa nozarē. Patiesībā 

priekšlikuma 57. panta 5. punktā paredzētais viena gada periods varētu neatbilst pienākumiem 

un procedūrām, kas jāpilda saistībā ar atļaujas saņemšanu, kā tas noteikts 

Direktīvā 2008/57/EK (Savstarpējās izmantojamības direktīva) un Regulā Nr. 1302/2014. 

Tāpēc referente aicina Komisiju un dalībvalstis nepieļaut konfliktu, ko varētu radīt potenciāli 

pretrunīgi noteikumi. Apsverot tieši šīs pienākumu izpildes prasības, būtu jāļauj izmantot 

aizstājējmotorus un jānosaka attiecīgs ieviešanas grafiks.  

Kopumā pārejas periods ir pagarināts vēl par sešiem mēnešiem, kā iepriekš norādīts, un dažos 

īpašos gadījumos ir noteikts vēl ilgāks pagarinājums. 

Tiek prasīts, lai Komisija, plānojot vēlāk pārskatīt šīs regulas darbības jomu, apsvērtu iespēju 
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attiecināt šo regulu arī uz vairākām šauras šķērsbāzes traktoru kategorijām, jo referentei šķiet, 

ka tas būtu lietderīgāk, ņemot vērā tieši šiem traktoriem noteiktos IV un V posma termiņus, 

kas nav ekonomiski ilgtspējīgi. 

Attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem Komisijas priekšlikums ir ļoti vērienīgs un varētu radīt 

pārāk lielu slogu nozares dalībniekiem, kam savas izstrādes izmaksas būtu jāatgūst ar 

ražošanas apjomu, kurš nepārsniedz dažus simtus vienību gadā. Attiecībā uz iekšējo 

ūdensceļu kuģu smagākajām motoru kategorijām — un tieši šo motoru ir visvairāk — 

referente atbalsta nedaudz pielaidīgāku pieeju, kas ļauj ne vien atjaunot to kā energoefektīvu 

un videi saudzīgu transporta veidu, bet arī nodrošina tā ekonomisko ilgtspēju, kas ir tik ļoti 

nepieciešama.  
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IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām attiecībā uz 

autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa 

apstiprināšanu 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Jiří Pospíšil 

 

 

Priekšvēsture un Komisijas priekšlikums 

Šā tiesību akta priekšlikuma mērķis ir aizsargāt vidi un nodrošināt autoceļiem neparedzētas 

mobilās tehnikas iekšdedzes motoru iekšējā tirgus pareizu darbību. Tas attiecas uz lielu skaitu 

iekšdedzes dzinēju tipu, kas uzstādīti plašam mehānismu klāstam, sākot no mazām 

pārnēsājamām iekārtām, būvtehnikas un ģeneratoriem, līdz automotrisām, lokomotīvēm un 

iekšējo ūdensceļu kuģiem. Veiksmīgi īstenojot šo regulu, būtu iespējams gūt nozīmīgus 

panākumus vides jomā, samazinot emisijas no jauniem dzinējiem, kas laika gaitā aizstātu 

vecākus, vairāk piesārņojošus dzinējus.  

Priekšlikuma mērķis ir uzlabot Eiropas nozaru konkurētspēju un mazināt tirgus traucējumu 

risku, vienkāršojot spēkā esošo tipa apstiprinājuma likumdošanu, uzlabojot pārredzamību un 

mazinot administratīvo slogu. Visbeidzot, saskaņojot ES un ASV emisiju prasības, ar 

priekšlikumu mēģināts novērst ārējās tirdzniecības šķēršļus, kā arī samazināt reglamentējošos 

šķēršļus.  

Eiropas rūpniecības konkurētspēja 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un pilnībā atbalsta tā mērķus. Tomēr, lai 

pilnībā nodrošinātu, ka šī regula veicina Eiropas rūpniecības konkurētspēju šajā jomā, ir 

nepieciešami vairāki pielāgojumi. 

Šajā atzinuma projektā referents cenšas līdzsvarot priekšlikumu un nodrošināt pietiekamu 

elastību, lai ražotāji varētu panākt atbilstību vides prasībām, nekaitējot ES konkurētspējai. 
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Ierosinātās izmaiņas būtiski palīdzēs ražotājiem pielāgoties jaunajām vides prasībām, bet šīs 

prasības netiks samazinātas. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, referents ierosina par sešiem mēnešiem pagarināt priekšlikumā 

paredzēto pārejas periodu. Ir paredzēti arī citi izņēmumi maza apjoma ražotājiem, kas ražo 

mazāk nekā 100 agregātus gadā, jo attiecīgie ražotāji ir vienīgi MVU. Referents arī uzskata, 

ka skaidri noteiktos gadījumos, ir jāatļauj motoru aizstāšana. 

 

GROZĪJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šīs regulas mērķis ir paredzēt 

saskaņotus noteikumus to motoru ES tipa 

apstiprināšanai, ko uzstāda autoceļiem 

neparedzētai mobilajai tehnikai, lai 

nodrošinātu iekšējā tirgus darbību. Šajā 

nolūkā būtu jānosaka jaunas emisiju 

robežvērtības, atspoguļojot tehnoloģiju 

progresu un nodrošinot konverģenci ar 

Savienības politiku ceļu nozarē, lai 

sasniegtu Savienības gaisa kvalitātes 

mērķus un samazinātu emisijas no 

autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas, 

tādējādi nodrošinot samērīgāku tehnikas 

emisiju īpatsvaru attiecībā pret autoceļiem 

paredzēto transportlīdzekļu emisijām. 

Savienības tiesību aktu darbības joma 

šajā nozarē būtu jāpaplašina nolūkā 

uzlabot tirgus saskaņošanu ES un 

starptautiskajā līmenī un līdz 

minimumam samazināt tirgus kropļojumu 

riskus. Turklāt šīs regulas mērķis ir 

vienkāršot pašreizējo tiesisko regulējumu, 

tostarp pasākumus administratīvo 

(6) Šīs regulas mērķis ir paredzēt 

saskaņotus noteikumus to motoru ES tipa 

apstiprināšanai, ko uzstāda autoceļiem 

neparedzētai mobilajai tehnikai, lai 

nodrošinātu iekšējā tirgus darbību. Šajā 

nolūkā būtu jānosaka jaunas emisiju 

robežvērtības, atspoguļojot tehnoloģiju 

progresu un nodrošinot konverģenci ar 

Savienības politiku ceļu nozarē, lai 

sasniegtu Savienības gaisa kvalitātes 

mērķus un samazinātu emisijas no 

autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas, 

tādējādi nodrošinot samērīgāku tehnikas 

emisiju īpatsvaru attiecībā pret autoceļiem 

paredzēto transportlīdzekļu emisijām. 

Dalībvalstīm būtu aktīvi jāatbalsta šo 

mērķu sasniegšana, izmantojot valsts 

shēmas, kas veicinātu, ka lietotāji izvēlas 

jaunu aprīkojumu, tādējādi pakāpeniski 

samazinot vispiesārņojošāko veco uz 

autoceļiem neparedzēto mobilo tehniku. 
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procedūru vienkāršošanai, kā arī uzlabot 

vispārējos izpildes nosacījumus, jo īpaši 

stiprinot noteikumus par tirgus 

uzraudzību. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Savienības tiesību aktu darbības 

joma šajā nozarē būtu jāpaplašina nolūkā 

uzlabot tirgus saskaņošanu Savienības un 

starptautiskā līmenī un līdz minimumam 

samazināt tirgus izkropļojumu riskus. 

Turklāt šīs regulas mērķis ir vienkāršot 

pašreizējo tiesisko regulējumu, tostarp 

pasākumus administratīvo procedūru 

vienkāršošanai, kā arī uzlabot vispārējos 

izpildes nosacījumus, jo īpaši stiprinot 

noteikumus par tirgus uzraudzību. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai nodrošinātu optimālu aizsardzību 

personām, kas strādā tehnikas tuvumā, kā 

arī, lai cik vien iespējams, samazinātu 

kumulatīvo ietekmi uz personām, kas 

strādā vairāku dažādu mobilās tehnikas 

un aprīkojuma vienību tuvumā, ir 

jāizmanto visizcilākās emisiju 

samazināšanas tehnoloģijas. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
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20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Motorus, kas atbilst jauno noteikumu 

par emisiju robežvērtībām un ES tipa 

apstiprinājuma procedūrām darbības jomai 

un ir iekļauti tajos, vajadzētu atļaut laist 

tirgū dalībvalstīs; uz minētajiem motoriem 

nebūtu jāattiecina nekādas citas valsts 

emisiju prasības. Dalībvalstij, kas piešķir 

apstiprinājumus, būtu jāveic nepieciešamie 

verifikācijas pasākumi, lai nodrošinātu to 

motoru identifikāciju, kas izgatavoti 

atbilstoši katram ES tipa 

apstiprinājumam. 

(20) Motorus, kas atbilst jauno noteikumu 

par emisiju robežvērtībām un ES tipa 

apstiprinājuma procedūrām darbības jomai 

un ir iekļauti tajos, vajadzētu atļaut laist 

tirgū dalībvalstīs; uz minētajiem motoriem 

nebūtu jāattiecina nekādas citas valsts 

emisiju prasības par to laišanu tirgū. 

Dalībvalstij, kas piešķir apstiprinājumus, 

būtu jāveic nepieciešamie verifikācijas un 

kontroles pasākumi, ja to nosaka situācija 

saistībā ar motoru importu un piegādi 

Savienības tirgum, lai nodrošinātu, ka tie 

katrā konkrētā gadījumā atbilst ES tipa 

apstiprinājuma prasībām. Tam 

nevajadzētu skart dalībvalstu tiesības 

veicināt vai ierobežot tirgū laisto motoru 

izmantošanu ar nosacījumu, ka izvēlētās 

metodes nav diskriminējošas un ir 

objektīvi pamatotas.  

Pamatojums 

To motoru tipi, kas ienāk ES tirgū, jānosaka importa gadījumā. Tas ir drošākais, efektīvākais 

un lētākais veids, kā noteikt un kontrolēt visus šādu motoru veidus. Atbilstību ES standartiem 

var pārbaudīt ar pievienoto importēšanas dokumentu palīdzību. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Būtu jāpiešķir ierobežots skaits 

izņēmumu, lai atrisinātu konkrētās 

vajadzības saistībā ar bruņotajiem spēkiem, 

loģistikas apgādes ierobežojumiem, 

prototipu pārbaudi uz vietas un tehnikas 

izmantošanu sprādzienbīstamā vidē. 

(21) Būtu jāpiešķir ierobežots skaits 

izņēmumu, lai atrisinātu konkrētās 

vajadzības saistībā ar bruņotajiem spēkiem, 

loģistikas apgādes ierobežojumiem, 

prototipu pārbaudi uz vietas, 

aizstājējmotoriem un tehnikas izmantošanu 

sprādzienbīstamā vidē. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Tādējādi ANO/EEK noteikumi un to 

grozījumi, par kuriem Savienība ir 

nobalsojusi vai kuriem Savienība ir 

pievienojusies, piemērojot 

Lēmumu 97/836/EK, būtu jāatzīst par 

līdzvērtīgiem ES tipa apstiprinājumiem, 

kas piešķirti atbilstoši šai regulai. Attiecīgi 

Komisijai vajadzētu būt tiesībām pieņemt 

deleģētos aktus, lai noteiktu, kuri 

ANO/EEK noteikumi attieksies uz ES tipa 

apstiprinājumiem. 

(25) Tādējādi ANO/EEK noteikumi un to 

grozījumi, par kuriem Savienība ir 

nobalsojusi vai kuriem Savienība ir 

pievienojusies, piemērojot 

Lēmumu 97/836/EK, būtu jāatzīst par 

līdzvērtīgiem ES tipa apstiprinājumiem, 

kas piešķirti atbilstoši šai regulai. Attiecīgi, 

lai panāktu šīs regulas maksimāli 

iespējamo atbilstību ANO/EEK 

apstiprinātajiem tekstiem, Komisijai 

vajadzētu būt tiesībām pieņemt deleģētos 

aktus, lai noteiktu, kuri ANO/EEK 

noteikumi attieksies uz ES tipa 

apstiprinājumiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) "aizstājējmotors" ir no jauna 

izgatavots motors, ar ko aizstāj motoru 

ekspluatācijā esošā agregātā un kas 

piegādāts tikai šim nolūkam; 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 22.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) "pazemē izmantotais aprīkojums" ir 

aprīkojums, ko izmanto kalnrūpniecības 

nozarē; 
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Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 29. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) “pārejas periods” ir pirmie 

astoņpadsmit mēneši pēc V posma 

obligātās ieviešanas dienas, kā norādīts 

17. panta 2. punktā; 

(29) “pārejas periods” ir pirmie divdesmit 

četri mēneši pēc V posma obligātās 

ieviešanas dienas, kā norādīts 17. panta 

2. punktā; 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 40.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 "autoceltnis" ir pašgājējs celtnis, kas 

darbojas autonomi, kas var pārvietoties pa 

ceļu un/vai bezceļu un kam stabilitāti 

nodrošina svars, un kas darbojas uz 

riepām, kāpurķēdēm vai uz citas 

pārvietojošās struktūras. Autoceltņi uz 

riepām tiek uzskatīti par speciāliem 

transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas 

Direktīvas 2007/46/EK darbības joma; 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) motori, kuru standarta jauda ir mazāka 

nekā 560 kW un kurus izmanto IWP, RLL 

vai RLR kategorijas motoru vietā; 

(b) motori, kuru standarta jauda ir mazāka 

nekā 560 kW un kurus izmanto IWA, IWP, 

RLL vai RLR kategorijas motoru vietā; 

Pamatojums 

Ierosinātais I pielikuma tabulas II-9 grozījums [6] piemēro iekšējo ūdensceļu kuģu 

palīgmotoriem tādas pašas emisiju robežvērtības, kā iekšējo ūdensceļu kuģu visu jaudu 

piedziņas motoriem. Ar šo grozījumu tiks noteikta iespēja pēc izvēles izmantot sauszemei 
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paredzētas <560kW vienības gadījumos, kad tas ir iespējams. Sauszemei paredzētām 

vienībām ir zemākas emisiju robežvērtības nekā tās, kas ierosinātas II pielikuma tabulā I-6. 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) motori izmantošanai tikai iekšējo 

ūdensceļu kuģos to piedziņai vai kas 

paredzēti to piedziņai un kuru standarta 

jauda ir 37 kW vai lielāka, 

(a) motori izmantošanai tikai iekšējo 

ūdensceļu kuģos to piedziņai vai kas 

paredzēti to piedziņai, 

Pamatojums 

ASV noteikumos 40CFR1042 nav noteikts 37 kW ierobežojums. Atceļot šo atrunu, ir 

iespējams panākt pilnīgu saskaņotību ar ASV noteikumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) (b) motori, kuru standarta jauda ir 

lielāka nekā 560 kW un kurus izmanto 

IWA kategorijas motoru vietā, 

pamatojoties uz atbilstību 23. panta 

8. punkta prasībām; 

(b) motori, kurus izmanto IWA kategorijas 

motoru vietā, pamatojoties uz atbilstību 

23. panta 8. punkta prasībām; 

Pamatojums 

Ierosinātais II pielikuma tabulas I-6 grozījums [9] piemēro iekšējo ūdensceļu kuģu 

palīgmotoriem ar jaudu >560kW tādas pašas emisiju robežvērtības kā iekšējo ūdensceļu 

piedziņas motoriem vienīgi nolūkā iekļaut visas jaudas. Šis grozījums saskaņo tekstu ar šo 

principu, dodot iespēju pareizam ciklam sertificētu iekšējo ūdensceļu piedziņas motoru 

izmantot kā palīgmotoru. 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 6. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“IWA kategorija”, kurā ietilpst motori 

izmantošanai tikai iekšējo ūdensceļu kuģos 

palīgdarbībām vai kas paredzēti 

palīgdarbībām un kuru lietderīgā jauda ir 

lielāka nekā 560 kW. 

“IWA kategorija”, kurā ietilpst motori 

izmantošanai tikai iekšējo ūdensceļu kuģos 

palīgdarbībām vai kas paredzēti 

palīgdarbībām. 

Pamatojums 

Ierosinātais I pielikuma tabulas II-9 grozījums [6] piemēro iekšējo ūdensceļu kuģu 

palīgmotoriem ar jaudu >560kW tādas pašas emisiju robežvērtības, kā iekšējo ūdensceļu 

piedziņas motoriem vienīgi nolūkā iekļaut visas jaudas. Ar šo grozījumu tiek panākta 

atbilstība šim principam. 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Apstiprinātājiestādes, izmantojot 

Savienības centrālo administratīvo 

platformu, kas minēta 41. pantā, dara 

publiski pieejamu visu to motora tipu un 

motoru saimju reģistru, kam tās ir 

piešķīrušas ES tipa apstiprinājumu, ietverot 

vismaz šādu informāciju: preču zīme, 

izgatavotāja nosaukums, motora kategorija, 

tipa apstiprinājuma numurs un tipa 

apstiprinājuma datums. 

3. Apstiprinātājiestādes, izmantojot 

Savienības centrālo administratīvo 

platformu, kas minēta 41. pantā, dara 

publiski pieejamu visu to motora tipu un 

motoru saimju reģistru, kam tās ir 

piešķīrušas ES tipa apstiprinājumu, ietverot 

vismaz šādu informāciju: preču zīme, 

izgatavotāja nosaukums, motora kategorija, 

tipa apstiprinājuma numurs un tipa 

apstiprinājuma datums, kā arī tehniskie 

parametri. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz motoriem ar ES tipa 

apstiprinājumu tirgus uzraudzības iestādes 

pietiekami plašā mērogā un, pamatojoties 

uz piemērotiem paraugiem, veic motoru 

dokumentārās pārbaudes un attiecīgos 

gadījumos — fiziskās un laboratoriskās 

pārbaudes. Veicot minētās darbības, tās 

ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas 

principus, jebkādas sūdzības un citu 

saistīto informāciju. 

Attiecībā uz motoriem ar ES tipa 

apstiprinājumu tirgus uzraudzības iestādes 

pietiekami plašā mērogā un, pamatojoties 

uz paraugu būtisku procentuālo daļu, veic 

motoru dokumentārās pārbaudes un 

attiecīgos gadījumos — fiziskās un 

laboratoriskās pārbaudes. Veicot minētās 

darbības, tās ņem vērā noteiktos riska 

novērtēšanas principus, jebkādas sūdzības 

un citu saistīto informāciju. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Papildus marķējumam, kas motoriem 

piestiprināts saskaņā ar 31. pantu, 

izgatavotāji uz motoriem, kas darīti 

pieejami tirgū, norāda savu nosaukumu, 

reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai 

reģistrēto preču zīmi un adresi Savienībā, 

kur ar viņiem var sazināties, vai tad, ja tas 

nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 

dokumentā, kas pievienots motoram. 

6. Papildus marķējumam, kas motoriem 

piestiprināts saskaņā ar 31. pantu, 

izgatavotāji uz motoriem, kas darīti 

pieejami tirgū, norāda savu nosaukumu, 

reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai 

reģistrēto preču zīmi, tehniskos 

parametrus un adresi Savienībā, kur ar 

viņiem var sazināties, vai tad, ja tas nav 

iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 

dokumentā, kas pievienots motoram. 

 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Importētāji dara pieejamas instrukcijas, 

informāciju un visu dokumentāciju, kas 

nepieciešama saskaņā ar 41. pantu. 

5. Importētāji dara pieejamas instrukcijas, 

informāciju un visu dokumentāciju, kas 

nepieciešama saskaņā ar 41. pantu. 
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Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Ja ir IWP kategorijas motors, kura 

standarta jauda ir lielāka nekā 560 kW un 
kuru paredzēts izmantot IWA kategorijas 

motora vietā saskaņā ar 4. panta otro daļu, 

5. punkta prasības izpilda atsevišķi katrā 

piemērojamā testa ciklā stacionārā fāzē, kā 

norādīts IV pielikuma IV-5. un IV-6. 

tabulā, un tipa apstiprinājuma informācijas 

dokumentā norāda katru testa ciklu 

stacionārā fāzē, kurā šī prasība ir izpildīta. 

8. Ja ir IWP kategorijas motors, kuru 

paredzēts izmantot IWA kategorijas 

motora vietā saskaņā ar 4. panta otro daļu, 

5. punkta prasības izpilda atsevišķi katrā 

piemērojamā testa ciklā stacionārā fāzē, kā 

norādīts IV pielikuma IV-5. un IV-

6. tabulā, un tipa apstiprinājuma 

informācijas dokumentā norāda katru testa 

ciklu stacionārā fāzē, kurā šī prasība ir 

izpildīta. 

Pamatojums 

Ierosinātais I pielikuma tabulas II-9 grozījums [6] piemēro iekšējo ūdensceļu kuģu 

palīgmotoriem ar jaudu >560kW tādas pašas emisiju robežvērtības, kā iekšējo ūdensceļu 

piedziņas motoriem vienīgi nolūkā iekļaut visas jaudas. Ar šo grozījumu tiek panākta 

atbilstība šim principam. 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

30. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstības sertifikāts Atbilstības apliecinājums 

1. Izgatavotājs kā motora tipa vai motoru 

saimes ES tipa apstiprinājuma turētājs, vai 

akreditēts pārstāvis pirms produkta laišanas 

tirgū izsniedz atbilstības sertifikātu, ko 

pievieno katram motoram, kurš izgatavots 

atbilstīgi apstiprinātam motora tipam. 

1. Izgatavotājs kā motora tipa vai motoru 

saimes ES tipa apstiprinājuma turētājs 

izsniedz atbilstības apliecinājumu 

(„atbilstības apliecinājums”), ko pievieno 

motoriem, kuri ir laisti tirgū, pamatojoties 

uz: 

 (a) atbrīvojumu, kas minēts 32. panta 1., 

3. vai 4. punktā; vai 

 (b) pagaidu noteikumu, kas minēts 

57. pantā. 
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Šādu sertifikātu sniedz bez maksas kopā ar 

motoru, un to pievieno tehnikai, kurai 

motors ir uzstādīts. Sertifikātu izsniedz 

neatkarīgi no tā, vai ir bijis konkrēts 

pieprasījums, vai arī izgatavotājam ir 

iesniegta papildu informācija. 

Šādā apliecinājumā norāda īpašās iezīmes 

un ierobežojumus, ko piemēro motoram, 

un šo apliecinājumu sniedz bez maksas 

kopā ar motoru, un to pievieno autoceļiem 

neparedzētai mobilai tehnikai, kurai 

motors ir uzstādīts. Sertifikātu izsniedz 

neatkarīgi no tā, vai ir bijis konkrēts 

pieprasījums, vai arī izgatavotājam ir 

iesniegta papildu informācija. 

Motora izgatavotājs pēc motora īpašnieka 

pieprasījuma 10 gadu laikposmā pēc 

motora izgatavošanas datuma izsniedz 

atbilstības sertifikāta dublikātu par 

atlīdzību, kas nepārsniedz tā izsniegšanas 

izmaksas. Sertifikāta dublikāta pirmajā 

lappusē ir skaidri salasāms vārds 

“dublikāts”. 

Motora izgatavotājs pēc motora 

galalietotāja pieprasījuma 10 gadu 

laikposmā pēc motora izgatavošanas 

datuma izsniedz atbilstības apliecinājuma 

dublikātu par atlīdzību, kura summa 

nepārsniedz tā izsniegšanas izmaksas. 

Atbilstības apliecinājuma dublikāta 

pirmajā lappusē skaidri norāda vārdu 

“dublikāts”. 

3. Atbilstības sertifikātu sagatavo vismaz 

vienā no Savienības oficiālajām valodām. 

Jebkura dalībvalsts var pieprasīt atbilstības 

sertifikātu iztulkot tās oficiālajā valodā vai 

valodās. 

3. Atbilstības apliecinājumu sagatavo 

vismaz vienā no Savienības oficiālajām 

valodām. Jebkura dalībvalsts var pieprasīt 

motora ražotājam atbilstības 

apliecinājumu iztulkot tās oficiālajā 

valodā vai valodās. 

4. Persona(-as), kura(-as) ir pilnvarota(-as) 

parakstīt atbilstības sertifikātus, ir 

izgatavotāja organizācijā, un vadība to/tās 

ir pienācīgi pilnvarojusi pilnībā uzņemties 

izgatavotāja juridisko atbildību attiecībā uz 

motora projektēšanu un izgatavošanu vai 

ražošanas atbilstību. 

4. Persona(-as), kura(-as) ir pilnvarota(-as) 

parakstīt atbilstības apliecinājumus, pieder 

pie izgatavotāja organizācijas, un minētās 

organizācijas vadība to/tās ir pienācīgi 

pilnvarojusi pilnībā uzņemties izgatavotāja 

juridisko atbildību attiecībā uz motora 

projektēšanu un izgatavošanu vai ražošanas 

atbilstību. 

5. Atbilstības sertifikātu aizpilda pilnībā, 

un tajā nav citu ierobežojumu attiecībā uz 

motora izmantošanu, kā šajā regulā vai 

deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar 

šo regulu, paredzētie. 

5. Atbilstības apliecinājumu aizpilda 

pilnībā, un tajā neiekļauj citus 

transportlīdzekļa izmantošanas 

ierobežojumus kā vien šajā regulā 

paredzētie. 

6. Motora tipiem vai motoru saimēm, kas 

apstiprināti saskaņā ar 33. panta 

2. punktu, atbilstības sertifikāta 

nosaukumā ir norāde “Motoriem, kam 

tipa apstiprinājums piešķirts, piemērojot 

31. pantu Eiropas Parlamenta un 

Padomes [datums] Regulā (ES) Nr. xx/xx 

par prasībām attiecībā uz autoceļiem 

neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes 
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motoru emisiju robežvērtībām un tipa 

apstiprināšanu (provizorisks 

apstiprinājums)”. 

7. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

ir pilnvarota pieņemt atbilstības sertifikāta 

paraugu, tostarp tehniskos elementus, kas 

paredzēti viltojumu novēršanai. Šajā 

nolūkā īstenošanas aktos paredz drukātus 

aizsardzības elementus, kas aizsargā 

sertifikātam izmantoto papīru. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

54. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru līdz [2016. gada 

31. decembrim]. 

7. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

ir pilnvarota pieņemt atbilstības 

apliecinājuma paraugu, tostarp tehniskos 

elementus, kas paredzēti viltojumu 

novēršanai. Šajā nolūkā īstenošanas aktos 

paredz drukātus aizsardzības elementus, 

kas aizsargā atbilstības apliecinājumam 

izmantoto papīru. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 54. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru līdz 

[2016. gada 31. decembrim]. 

 

 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirms noņemšanas no ražošanas līnijas, 

uz motoriem jābūt šajā regulā prasītajam 

marķējumam. 

2. Pirms noņemšanas no ražošanas līnijas, 

uz motoriem, kas ražoti Savienībā, kā arī 

motoriem, kas ražoti ārpus Savienības, 

jābūt šajā regulā prasītajam marķējumam. 

Šī prasība nekādā veidā neskar citu 

marķējumu, kas noteikts saskaņā ar 

dalībvalsts vai Savienības tiesību aktiem. 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Neatkarīgi no 5. panta 2. un 

3. punkta, kā arī 7. panta 2. punkta 

prasībām dalībvalstis atļauj laist tirgū 

aizstājējmotorus, kas atbilst vienai no šīm 

kategorijām: 
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 (a) tiem jābūt NRE, NRG vai NRS 

kategorijas motoriem, kas atbilst 

robežvērtībām, kuras noteiktas attiecībā 

uz motoru, ko paredzēts aizstāt laikā, kad 

tas tika sākotnēji laists tirgū;  

 (b) tiem jābūt RLL vai RLR kategorijas 

motoriem, kas atbilst robežvērtībām, 

kuras noteiktas attiecībā uz motoru, ko 

paredzēts aizstāt laikā, kad tas tika laists 

tirgū, ja aizstājamais motors tika 

izgatavots 2012. gada 1. janvārī vai vēlāk; 

 (c) tiem jābūt RLL vai RLR kategorijas 

motoriem, kas atbilst robežvērtībām, 

kuras piemērotas attiecīgās kategorijas 

motoriem 2011. gada 31. decembrī 

attiecībā uz to laišanu tirgū, ja 

aizstājamais motors izgatavots šajā 

datumā vai pirms tā un ja tāda 

aizstājējmotora izmantošana, kas atbilst 

jaunākajām piemērojamajām emisiju 

robežvērtībām, attiecīgajam automotrisam 

vai lokomotīvei būtu tehniski ļoti 

sarežģīta; 

 (d) NRE, NRG, NRS, RLL, RLR 

kategoriju motoriem var būt tāda pati vai 

augstāka jauda ar noteikumu, ka tie 

atbilst šā punkta a), b) un 

c) apakšpunktam. 

 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) par aizstājējmotoru laišanu tirgū, kā 

noteikts 4.a pantā. 
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izgatavotājs saglabā sarakstu kopijas 

vismaz 20 gadus pēc attiecīgā ES tipa 

apstiprinājuma derīguma termiņa beigām. 

Izgatavotājs saglabā sarakstu kopijas 

vismaz 10 gadus pēc attiecīgā ES tipa 

apstiprinājuma derīguma termiņa beigām. 

 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

39.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 39.a pants 

 Darba ņēmēju veselības un drošības 

nodrošināšana kalnrūpniecības pazemes 

nozarēs 

 Gadījumos, kad nevar izmantot 

elektromotorus, izmanto pazemes 

aprīkojumu, ko darbina mazāk 

piesārņojoša degviela, piemēram SNG. 

Piesārņojošo vielu, ko emitē katrs 

atsevišķais motors, līmenis nepārsniedz 

pusi no robežvērtībām, kādas noteiktas 

darbībai atklātās vietās, kā noteikts 

II pielikumā. 

Pamatojums 

Īpašas emisiju robežvērtības ir jānosaka kalnrūpniecības nozarei, jo tajā izmantotie motori, 

ko darbina ar fosilo kurināmo, būtiski apdraud darbinieku veselību. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

42. pants – virsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienības centrālā administratīvā 

platforma un datubāze 

Datu un informācijas apmaiņa, 

izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 

sistēmu (IMI) 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija izveido Savienības centrālo 

administratīvo digitālo platformu datu un 

informācijas apmaiņai par ES tipa 

apstiprinājumiem elektroniskā formātā. Šo 

platformu izmanto datu un informācijas 

apmaiņai starp apstiprinātājiestādēm vai arī 

starp apstiprinātājiestādēm un Komisiju, 

kas notiek atbilstoši šai regulai. 

1. Datu un informācijas apmaiņa par ES 

tipa apstiprinājumiem elektroniskā formātā 

notiek, izmantojot IMI. IMI izmanto datu 

un informācijas apmaiņai starp 

apstiprinātājiestādēm vai arī starp 

apstiprinātājiestādēm un Komisiju, kas 

notiek atbilstoši šai regulai. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Savienības centrālā administratīvā 

digitālā platforma ietver arī datubāzi, 

kurā centralizēti apkopo un dara 

pieejamu apstiprinātājiestādēm un 

Komisijai visu saistīto informāciju par ES 

tipa apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā 

ar šo regulu. Datubāze sasaista valstu 

datubāzes ar Savienības centrālo datubāzi, 

ja tam piekrīt attiecīgās dalībvalstis. 

2. Jebkuru saistīto informāciju par ES tipa 

apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā ar 

šo regulu, centralizēti apkopo un dara 

pieejamu apstiprinātājiestādēm un 

Komisijai, izmantojot IMI. Datubāze 

sasaista valstu datubāzes ar Savienības 

centrālo datubāzi, ja tam piekrīt attiecīgās 

dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 3. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pēc 1. un 2. punkta ieviešanas Komisija 

paplašinās Savienības centrālo 

administratīvo digitālo platformu ar 

moduļiem, kas ļaus 

3. Pēc 1. un 2. punkta ieviešanas Komisija 

paplašinās IMI ar moduļiem, kas ļaus 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

ir pilnvarota pieņemt sīki izstrādātas 

tehniskās prasības un procedūras, kas 

nepieciešamas šajā pantā minētās 

Savienības centrālās administratīvās 

platformas un datubāzes izveidei. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

54. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru līdz [2016. gada 

31. decembrim]. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

46. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

46. pants svītrots 

Izgatavotāja akreditēti iekšējie tehniskie 

dienesti 

 

1. Izgatavotāja akreditētu iekšējo tehnisko 

dienestu var pilnvarot veikt tikai 

A kategorijas darbības attiecībā uz 

tehniskajām prasībām, kurām saskaņā ar 

šo regulu pieņemtajā deleģētajā aktā ir 

atļauta paštestēšana. Minētais tehniskais 

dienests ir atsevišķa un skaidri nodalīta 

uzņēmuma daļa un nav iesaistīts 

novērtējamo motoru konstruēšanā, 
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ražošanā, piegādē vai tehniskajā apkopē. 

2. Akreditēts iekšējais tehniskais dienests 

atbilst šādām prasībām: 

 

(a) to ne tikai ieceļ dalībvalsts 

apstiprinātājiestāde, bet arī akreditē valsts 

akreditācijas iestāde, kā noteikts Regulas 

(EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. punktā un 

atbilstoši šīs regulas 47. pantā minētajiem 

standartiem un procedūrai; 

 

(b) akreditēts iekšējais tehniskais dienests 

un tā darbinieki ir organizatoriski 

identificējami, un tiem ir ziņojumu 

sniegšanas metodes uzņēmumā, kurā tie 

ietilpst, lai nodrošinātu to objektivitāti un 

pierādītu to attiecīgajai valsts 

akreditācijas struktūrai; 

 

(c) ne akreditētais iekšējais tehniskais 

dienests, ne tā darbinieki neiesaistās 

darbībās, kuras varētu būt pretrunā ar 

viņu sprieduma neatkarību vai integritāti 

attiecībā uz tām darbību kategorijām, 

kuru veikšanai tie pilnvaroti; 

 

(d) akreditētais iekšējais tehniskais 

dienests savus pakalpojumus sniedz tikai 

uzņēmumam, kurā tas ietilpst. 

 

3. Akreditēts iekšējais tehniskais dienests 

nav jāpaziņo Komisijai 49. panta nolūkos, 

bet informāciju pilnvarotajai 

apstiprinātājiestādei pēc tās pieprasījuma 

par tā akreditāciju sniedz uzņēmums, 

kurā šis dienests ietilpst, vai valsts 

akreditācijas struktūra. 

 

4. Komisija saskaņā ar 55. pantu ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 

nosakot tehniskās prasības, attiecībā uz 

kurām ir atļauta paštestēšana, kā norādīts 

1. punktā. Šos deleģētos aktus pieņem līdz 

[2016. gada 31. decembrim]. 

 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

55. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. Ņemot to vērā, 

Komisija izveido darba grupu, kurā ir 

sociālie partneri un attiecīgie pārstāvji. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

56.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 56.a pants 

 Grozījums Regulā (ES) Nr. 1024/2012 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1024/2012 pielikumam 

pievieno šādu punktu1a: 

 "8.a Eiropas Parlamenta un Padomes xx 

Regulas (ES) 20xx/xx par prasībām 

attiecībā uz autoceļiem neparedzētas 

mobilās tehnikas iekšdedzes motoru 

emisiju robežvērtībām un tipa 

apstiprināšanu*+: 42. pants. 

 * OV L xxx, xx.xx.xxxx., x. lpp. 

 ______________ 

 + OV: lūgums ievietot regulas atsauces 

numuru  un datumu un pilnīgu 

zemsvītras piezīmē ievietoto informāciju. 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1024/2012 par administratīvo 

sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 

informācijas sistēmu, un ar ko atceļ 

Komisijas Lēmumu 2008/49/EK („IMI 

regula”) (OV L 316, 14.11.2012, 1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot II un III nodaļas noteikumus, šī 

regula pirms datumiem, kuros 

III pielikumā minētos motorus laiž tirgū, 

neanulē neviena ES tipa apstiprinājuma 

derīgumu. 

1. Neskarot II un III nodaļas noteikumus, šī 

regula pirms datumiem, kuros 

III pielikumā minētos motorus laiž tirgū, 

neanulē neviena ES tipa apstiprinājuma vai 

atbrīvojuma derīgumu. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apstiprinātājiestādes var turpināt 

piešķirt tipa apstiprinājumus saskaņā ar 

attiecīgajiem tiesību aktiem, kas 

piemērojami šīs regulas spēkā stāšanās 

dienā, līdz motoru ES tipa apstiprinājuma 

obligātajiem datumiem, kas norādīti 

III pielikumā. 

2. Apstiprinātājiestādes var turpināt 

piešķirt tipa apstiprinājumus un 

atbrīvojumus saskaņā ar attiecīgajiem 

tiesību aktiem, kas piemērojami šīs regulas 

spēkā stāšanās dienā, līdz motoru ES tipa 

apstiprinājuma obligātajiem datumiem, kas 

norādīti III pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Neskarot 5. panta 3. punkta un 17. panta 

2. punkta noteikumus, pārejas perioda 

motorus un attiecīgā gadījumā tehniku, 

kurai šie pārejas perioda motori ir uzstādīti, 

var turpināt laist tirgū pārejas perioda laikā 

ar nosacījumu, ka mehānisma, kuram ir 

uzstādīts pārejas perioda motors, 

izgatavošanas datums ir vairāk nekā 1 

gadu pirms pārejas perioda sākšanās. 

5. Neskarot 5. panta 3. punkta un 17. panta 

2. punkta noteikumus, pārejas perioda 

motorus un attiecīgā gadījumā tehniku, 

kurai šie pārejas perioda motori ir uzstādīti, 

var turpināt laist tirgū pārejas perioda laikā 

ar nosacījumu, ka mehānisma, kuram ir 

uzstādīts pārejas perioda motors, 

izgatavošanas datums ir vairāk nekā 

18 mēnešus pirms pārejas perioda 

sākšanās, neskarot Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2008/57/EK1a un 
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Komisijas Regulu (ES) Nr. 1302/20141b. 

 ______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2008/57/EK (2008. gada 17. 

jūnijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju 

izmantojamību Kopienā (pārstrādāta) (OV 

L 191, 18.7.2008., 1. lpp.). 

 1b Komisijas 2014. gada 18. novembra 

Regula (ES) Nr. 1302/2014 par 

savstarpējas izmantojamības tehnisko 

specifikāciju attiecībā uz Eiropas 

Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā 

sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un 

pasažieru ritošais sastāvs" (OV L 356, 

12.12.2014, 228. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz NRE kategorijas motoriem 

dalībvalstis atļauj pagarināt pārejas periodu 

un 12 mēnešu periodu, kas minēts pirmajā 

daļā, par papildu 12 mēnešiem tiem OAI, 

kuru kopējais ražošanas apjoms gadā ir 

mazāks nekā 50 autoceļiem neparedzētu 

mobilās tehnikas vienību, kas aprīkotas ar 

iekšdedzes motoriem. Šajā punktā minētā 

kopējā gada ražošanas apjoma aprēķina 

nolūkā visus OAI, kas ir vienas un tās 

pašas fiziskās vai juridiskās personas 

kontrolē, uzskata par vienu OAI. 

Attiecībā uz NRE kategorijas motoriem 

dalībvalstis atļauj pagarināt pārejas periodu 

un 18 mēnešu periodu, kas minēts pirmajā 

daļā, par papildu 12 mēnešiem tiem OAI, 

kuru kopējais ražošanas apjoms gadā ir 

mazāks nekā 100 autoceļiem neparedzētu 

mobilās tehnikas vienību, kas aprīkotas ar 

iekšdedzes motoriem. Šajā punktā minētā 

kopējā gada ražošanas apjoma aprēķina 

nolūkā visus OAI, kas ir vienas un tās 

pašas fiziskās vai juridiskās personas 

kontrolē, uzskata par vienu OAI. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Attiecībā uz NRE kategorijas motoriem, 
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kurus izmanto autoceltņos, dalībvalstis 

atļauj pirmajā apakšpunktā minētā 

pārejas perioda pagarinājumu vēl par 12 

mēnešiem. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 7. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) 18 mēnešus no III pielikumā norādītās 

motoru tirgū laišanas dienas gadījumā, kas 

norādīts 5. punkta pirmajā daļā; 

(a) 24 mēnešus no III pielikumā norādītās 

motoru tirgū laišanas dienas gadījumā, kas 

norādīts 5. punkta pirmajā daļā; 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 7. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) 30 mēnešus no III pielikumā norādītās 

motoru tirgū laišanas dienas gadījumā, kas 

norādīts 5. punkta otrajā daļā. 

(b) 36 mēnešus no III pielikumā norādītās 

motoru tirgū laišanas dienas gadījumā, kas 

norādīts 5. punkta otrajā daļā. 
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Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – I-5. tabula: Regulas 4. panta 5. punktā definētās IWP kategorijas motoru apakškategorijas 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Kategorija Aizdedze

s tips 

Griešanās 

ātruma 

režīms 

Jaudas 

diapazons (P) 

(kW) 

Apakškategorij

a 

Standarta jauda 

IWP visi 

mainīgs 

37≤P<75 IWP-v-1 

maksimālā lietderīgā 

jauda 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

nemainīgs 

37≤P<75 IWP-c-1 

nominālā lietderīgā 

jauda 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Grozījums 

Kategori

ja 

Aizdedz

es tips 

Griešanās 

ātruma 

režīms  
Litrāža 

Jaudas 

diapazons 

(P) (kW) 

Apakškateg

orija 

Standarta 

jauda 

IWP visi 

mainīgs 

litr. < 0.9 P < 19 IWP-v-1 

maksimālā 

lietderīgā 

jauda 

litr. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

litr. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

litr. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-v-4 

0.9 ≤ litr. < 1.2 P ≤  600 IWP-v-5 

1.2 ≤ litr. ≤ 3.5 P ≤  600 IWP-v-6 

3.5 ≤ litr. ≤ 7.0 P ≤  600 IWP-v-7 

visi P > 600 IWP-v-8 

nemainīgs 

litr. < 0.9 P < 19 IWP-c-1 

nominālā 

lietderīgā 

jauda 

litr. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

litr. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

litr. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-c-4 

0.9 ≤ litr. < 1.2 P ≤  600 IWP-c-5 

1.2 ≤ litr. ≤ 3.5 P ≤  600 IWP-c-6 

3.5 ≤ litr. ≤ 7.0 P ≤  600 IWP-c-7 
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visi P > 600 IWP-c-8 
 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – I-6. tabula Regulas 4. panta 6. punktā definētās IWA kategorijas motoru apakškategorijas 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Kategorija Aizdedzes tips  Griešanās ātruma režīms Jaudas diapazons (P) (kW) Apakškategorija Standarta jauda 

IWA visi 

mainīgs 
560≤P<1000 IWA-v-1 

maksimālā lietderīgā jauda 
P≥1000 IWA-v-2 

nemainīgs 
560≤P<1000 IWA-c-1 

nominālā lietderīgā jauda 
P≥1000 IWA-c-2 

 

Grozījums 

Kategorija 
 Aizdedzes 

tips 

Griešanās ātruma 

režīms  
Litrāža 

Jaudas diapazons 

(P) (kW) 
Apakškategorija Standarta jauda 

IWA visi mainīgs 

litr. < 0.9 P < 19 IWA-v-1 

maksimālā 

lietderīgā jauda 

litr. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

litr. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

litr. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 
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0.9 ≤ litr. < 1.2 P ≤  600 IWA-v-5 

1.2 ≤ litr. ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-v-6 

3.5 ≤ litr. ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-v-7 

visi P > 600 IWA-v-8 

nemainīgs 

litr. < 0.9 P < 19 IWA-c-1 

nominālā 

lietderīgā jauda 

litr. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

litr. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

litr. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0.9 ≤ litr. < 1.2 P ≤  600 IWA-c-5 

1.2 ≤ litr. ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-c-6 

3.5 ≤ litr. ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-c-7 

visi P > 600 IWA-c-8 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

II pielikums –II-5. tabula Regulas 4. panta 5. punktā definētās IWP kategorijas motoru V posma emisiju robežvērtības 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Emisijas 

posms 

Motoru 

apakškategorija 
Jaudas 

diapazons 

Motora 

aizdedzes 

CO HC NOx PM 

masa 
PN A 
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(P) tips 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

V posms 
IWP-v-1 IWP-

c-1 
37≤P<75 visi 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

V posms 
IWP-v-2 IWP-

c-2 
75≤P<130 visi 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

V posms 
IWP-v-3 IWP-

c-3 
130≤P<300 visi 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

V posms 
IWP-v-4 IWP-

c-4 
300≤P<1000 visi 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

V posms 
IWP-v-5 IWP-

c-5 
P>1000 visi 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Grozījums  

Emisijas 

posms 

Motoru 

apakškategorija 
Litrāža 

Lietderīgās 

jaudas 

diapazons 

Motora 

aizdedzes 

tips 

CO HC NOx 
PM 

masa 
A 

     (L/cil.) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

V posms 
IWP-v-1 IWP-c-

1 
litr. < 

0.9 
P < 19 visi 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

V posms 
IWP-v-2 IWP-c-

2 
litr. < 

0.9 
19 ≤ P <37 visi 5.5 (HC+NOx≤4.7)(2) 0.3(2) 6 

V posms 
IWP-v-3 IWP-c-

3 
litr. < 

0.9 
37 ≤ P < 75 visi 5.0 (HC+NOx≤4.7)(2) 0.3(2) 6 
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V posms 
IWP-v-4 IWP-c-

4 
litr. < 

0.9 
75 ≤ P < 600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

V posms 
IWP-v-5 IWP-c-

5 

0.9 ≤ 

litr. < 

1.2 

P ≤  600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

V posms 
IWP-v-6 IWP-c-

6 

1.2 ≤ 

litr. ≤ 

3.5 

P ≤  600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

V posms 
IWP-v-7 IWP-c-

7 

3.5 ≤ 

litr. ≤ 

7.0 

P ≤  600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

V posms 
IWP-v-8 IWP-c-

8 
visi P > 600 visi 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

_____________   

(1) 8.0 g/kWh attiecībā uz ≤ 8 kw 

  (2) Iespējams izvēlēties šīs kategorijas sertificēt NOx +HC līmenī 5.8 g/kW.hr un PM līmenī 0.2 g/kW.hr. 
 

Pamatojums 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 

temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 
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Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – II-6. tabula Regulas 4. panta 6. punktā definētās IWA kategorijas motoru V posma emisiju robežvērtības 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Emisijas 

posms 

Motoru 

apakškateg

orija 

Jaudas 

diapazons 

(P) 

Motora 

aizdedzes 

tips 

CO HC NOx PM masa PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

V posms 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<100

0 
visi 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

V posms 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 visi 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Grozījums  

Emisijas 

posms 

Motoru 

apakškategorija 
Litrāža 

Lietderīgās jaudas 

diapazons 

 

Motora aizdedzes 

tips 
CO HC NOx 

PM 

masa 
A 

     (L/cil.) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

V posms IWA-v-1 IWA-c-1 litr. < 0.9 P < 19 visi 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 
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V posms IWA-v-2 IWA-c-2 litr. < 0.9 19 ≤ P <37 visi 5.5 
(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

V posms IWA-v-3 IWA-c-3 litr. < 0.9 37 ≤ P < 75 visi 5.0 
(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

V posms IWA-v-4 IWA-c-4 litr. < 0.9 75 ≤ P < 600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

V posms IWA-v-5 IWA-c-5 
0.9 ≤ litr. < 

1.2 
P ≤  600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

V posms IWA-v-6 IWA-c-6 
1.2 ≤ litr. ≤ 

3.5 
P ≤  600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

V posms IWA-v-7 IWA-c-7 
3.5 ≤ litr. ≤ 

7.0 
P ≤  600 visi 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

V posms IWA-v-8 IWA-c-8 visi P > 600 visi 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 

(1) 8.0 g/kWh attiecībā uz ≤ 8 kw 

(2) Iespējams izvēlēties šīs kategorijas sertificēt NOx +HC līmenī 5.8 g/kW.hr un PM līmenī 0.2 g/kW.hr. 
 

Pamatojums 

Uzstādītajiem palīgmotoriem ir tāda pati tehnoloģija, kas ierobežo uzstādīšanas iespējas, kā piedziņas motoriem. Līdz ar to motoru ražotāji pamatā 

izmanto tādu pašu palīgmotoru, kā piedziņas motoru, tāpēc ir jāpiemēro tādas pašas emisiju robežvērtības.  Tas ir atzīts ASV noteikumos 

40CFR1042, kas piedziņas un palīgmotoriem piemēro vienādas emisiju robežvērtības. 
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