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ĪSS PAMATOJUMS

Šā tiesību akta priekšlikuma galvenais elements ir tādu atbilstības koeficientu ieviešana, kurus 
izmanto, lai novērtētu transportlīdzekļu atbilstību ES tiesību aktos noteiktajām “Euro 6” 
emisijas robežvērtībām, veicot testus reālos braukšanas apstākļos (RDE). Komisijas izvirzītais 
arguments šādas ieviešanas pamatošanai ir tāds, ka koeficienti ir vajadzīgi, lai pietuvinātu 
emisiju rādītājus laboratorijā emisijām reālos ekspluatācijas apstākļos. Šis priekšlikums tika 
iesniegts pēc tam, kad Eiropas Savienības Vispārējā tiesa pieņēma nolēmumu par “Euro 6” 
normu grozīšanu ar deleģēto aktu, paziņojot, ka tas grozītu būtisku tiesību aktu elementu, t. i., 
līdz ar atbilstības koeficienta ieviešanu mākslīgi paaugstinot NOx emisiju robežvērtības. Tiesa 
tādējādi apstiprināja, ka to var darīt tikai parastajā likumdošanas procedūrā.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka atbilstības koeficientu ieviešana RDE mērījumiem ir 
nepareizs solis laikā, kad ir nepieciešama steidzama rīcība, lai dalībvalstis varētu izpildīt Gaisa 
kvalitātes direktīvu (2008/50/EK) un nodrošināt, ka parastos apstākļos tiktu ievērotas “Euro 6” 
emisijas robežvērtības. Automobiļu ražotājiem būtu jāsāk ražot transportlīdzekļi, kas atbilst 
tiesību aktos noteiktajām emisijas robežvērtībām, un nebūtu jāsaņem nekādi atbrīvojumi no 
pienākumu izpildes. Turklāt kļūdas robežas ieviešana rada zināmu nenoteiktību attiecībā uz 
apstiprināšanas un tirgus uzraudzības darbībām, jo faktiski ir apgrūtināta iespēja noteikt, vai 
transportlīdzekļi atbilst saskaņotajiem standartiem. Tomēr atzinuma projekts neskar ar vidi 
saistītus aspektus juridiskajā tekstā, t. i., atbilstības koeficientus; tie ir ENVI komitejas 
kompetencē saskaņā ar abu komiteju priekšsēdētāju vienošanos, taču atzinuma sagatavotāja 
vienlaicīgi pauž iepriekš minētās šaubas. IMCO ekskluzīvā kompetence attiecas uz remonta un 
tehniskās apkopes informāciju saskaņā ar III nodaļu Regulā (EK) Nr. 715/2007, kura ir grozīta 
un konsolidēta Regulā (ES) 858/2018. Tādēļ grozījumi, kas attiecas uz šīm daļām, ir tehniski. 

Attiecībā uz noteikumiem, kas precizē nosacījumus deleģēto pilnvaru piešķiršanai Komisijai 
(1. panta 11. punkts [14.a pants]), atzinuma sagatavotājas priekšlikums ir saīsināt laikposmu no 
pieciem līdz diviem gadiem, lai līdz 2022. gada beigām novērtētu, vai ir vajadzīgi turpmāki 
pasākumi. Eiropas Komisija ir publiski apņēmusies pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā līdz 
2023. gadam atbilstības koeficientu samazināt līdz 1. Tāpēc piešķirto pilnvaru termiņam būtu 
jāatbilst tam pašam laikposmam. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteikts, 
ka jauniem mazas noslodzes 
transportlīdzekļiem jāievēro noteiktas 
emisiju robežvērtības (“Euro 5” un “Euro 
6” standarts), un noteiktas papildu prasības 
attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes informācijai. 
Konkrētie tehniskie noteikumi, kas 
nepieciešami minētās regulas īstenošanai, 
tika noteikti Komisijas Regulā (EK) No 
692/200816 un pēc tam Komisijas Regulā 
(ES) 2017/115117.

(2) Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteikts, 
ka jauniem mazas noslodzes 
transportlīdzekļiem jāievēro noteiktas 
emisiju robežvērtības (“Euro 5” un 
“Euro 6” standarts), un noteiktas papildu 
prasības attiecībā uz piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, kuras grozītas un 
papildus konsolidētas ar Regulu 
(ES) 2018/85815a, kas ir piemērojama no 
2020. gada 1. septembra. Konkrētie 
tehniskie noteikumi, kas nepieciešami 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 īstenošanai, 
tika noteikti Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 692/200816 un pēc tam Komisijas 
Regulā (ES) 2017/115117.

__________________ __________________
15a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula (ES) 
2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju un šiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un 
(EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 
2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 
1. lpp.).

16 Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula 
(EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai (OV L 199, 
28.7.2008., 1. lpp.).

16 Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula 
(EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai (OV L 199, 
28.7.2008., 1. lpp.).

17 Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula 
(ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 

17Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula 
(ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 
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uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) 
Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 
1. lpp.).

uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) 
Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai atjaunotu patērētāju uzticību, 
būtiska ir neatkarīgu ekonomikas 
dalībnieku piekļuve transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes 
informācijai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Nesenie tiesiskā regulējuma 
pārkāpumi no ražotāju puses, tostarp 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 juridisko 
saistību pārkāpumi, liecina par kontroles 
un izpildes mehānismu vājumu. Patērētāji 
nesaņēma apmierinošu kompensāciju, jo 
pat tad, ja kompensācija tika piešķirta, tā 
bieži nepadarīja transportlīdzekļus 
atbilstīgus “Euro 5” un “Euro 6” 
standartiem. Tā kā arvien vairāk izdotie 
dīzeļmotoru transportlīdzekļu 
iebraukšanas aizliegumi Eiropas pilsētās 
ietekmē iedzīvotāju ikdienas dzīvi, 
piemēroti kompensācijas pasākumi būtu 
neatbilstošo transportlīdzekļu aprīkošana 
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ar pielāgotām izplūdes gāzu attīrīšanas 
tehnoloģijām (ierīču maiņa) vai gadījumā, 
ja patērētājs vēlas nomainīt iegādāto 
transportlīdzekli pret tīrāku modeli, — 
nomaiņas prēmiju piedāvājums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai īstenotu ražotāja 
pienākumu nodrošināt neierobežotu un 
standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes 
informācijai; pārskatītas mērījumu 
procedūras pieņemšana attiecībā uz 
daļiņām. Deleģējumā būtu jāietver arī 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 grozīšana, lai 
samazinātu galīgos atbilstības koeficientus 
atbilstoši PEMS tehnikas attīstībai un 
pārskatītu daļiņu masas robežvērtības, kā 
arī ieviestu uz daļiņu skaita balstītas 
robežvērtības. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
pienācīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pārskatītas 
mērījumu procedūras pieņemšana 
attiecībā uz daļiņām. Neraugoties uz īso 
laika sprīdi starp šīs regulas stāšanos 
spēkā un noteikumu par remonta un 
tehniskās apkopes informāciju (RMI) 
atcelšanu ar Regulu (ES) 2018/858, 
juridiskās noteiktības labad un lai 
nodrošinātu, ka likumdevējam ir 
pieejamas visas iespējas, deleģējumā būtu 
jāiekļauj arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu ražotāja pienākumu nodrošināt 
neierobežotu un standartizētu piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai. Deleģējumā būtu 
jāietver arī Regulas (EK) Nr. 715/2007 
grozīšana, lai samazinātu galīgos 
atbilstības koeficientus atbilstoši PEMS 
tehnikas attīstībai un pārskatītu daļiņu 
masas robežvērtības, kā arī ieviestu uz 
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deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

daļiņu skaita balstītas robežvērtības. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu pienācīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2007
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai papildinātu 
6. un 7. pantu. Tas ietver tehnisko 
specifikāciju noteikšanu un to 
atjaunināšanu attiecībā uz veidu, kādā tiek 
sniegta OBD un transportlīdzekļu remonta 
un tehniskās apkopes informācija, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU specifiskajām 
vajadzībām.;

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai papildinātu 
6. un 7. pantu. Tas ietver tehnisko 
specifikāciju noteikšanu un to 
atjaunināšanu attiecībā uz veidu, kādā tiek 
sniegta OBD un transportlīdzekļu remonta 
un tehniskās apkopes informācija, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU, 
mikrouzņēmumu un pašnodarbināto 
specifiskajām vajadzībām.;

Pamatojums

Nepieciešams, lai precizētu darbības jomu.
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