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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0096/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Arnau 
Domènech Romero, par standarta gaisa piesārņojuma līmeņa noteikšanu ES 
līmenī un transportlīdzekļu klasifikāciju satiksmes ierobežojumu noteikšanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku 
gaisu Eiropai ir izstrādāti valsts noteikumi, kurus bieži vien īsteno ar sarežģītiem vietējiem 
īpašajiem noteikumiem un atbrīvojumiem, un ka tie arvien vairāk grauj autotransporta 
pārvadājumu nozari ES teritorijā.

Tādēļ viņš aicina ES līmenī izveidot standarta gaisa piesārņojuma līmeņa noteikšanu un 
transportlīdzekļu klasifikāciju satiksmes ierobežojumu noteikšanai, kas, pēc viņa domām, 
novērstu neskaidrības un smagus naudas sodus autobraucējiem un uzlabotu vienoto tirgu, 
atvieglojot autotransporta pārvadājumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu (bij. 216. panta 6. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 28. oktobrī

Gaisa kvalitātes direktīvā1 ir noteikts pienākums par rezultātu sasniegšanu, kas iekļauj to, ka 
dalībvalstīm ir jānodrošina, lai piesārņojošo vielu koncentrācija apkārtējā gaisā nepārsniegtu 
direktīvā noteiktās robežvērtības. Ja noteiktās robežvērtības tiek pārsniegtas, minētā direktīva 
nosaka dalībvalstīm pienākumu izveidot gaisa kvalitātes plānus, kuros būs paredzēti piemēroti 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes  Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
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pasākumi, lai šis pārsniegšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks. Pasākumi būtu jāizvēlas 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm. 

Ja ir nepieciešams samazināt transporta emisijas, kas daudzās Eiropas pilsētās ir nozīmīgs 
cēlonis gaisa piesārņojumam, dalībvalstis inter alia var izvēlēties kā daļu no gaisa kvalitātes 
plāna ievest pilsētu transportlīdzekļu piekļuves regulējuma shēmas (UVAR). Gaisa kvalitātes 
plāns var ietvert arī daudzus citus iespējamos pasākumus — papildus UVAR, vai kā tās 
alternatīvu — piemēram, alternatīvu tīru degvielu, sabiedrisko transportu un aktīvos 
pārvietošanās veidus, fiskālos stimulus, satiksmes pārvaldību un citus pasākumus. 

Pirms tiek paredzēti tādi risinājumi kā ES mēroga standarta emisijas līmeņa noteikšana, 
Komisija uzskata, ka varētu tikt uzlabota informācija un datu sniegšana transportlīdzekļa 
vadītājiem par UVAR, lai atvieglotu transportlīdzekļu vadītāju situāciju. Šajā kontekstā regula 
par vienotu digitālo vārteju2 pieprasa, lai publiskās iestādes līdz 2020. gada beigām nodrošinātu 
tiešsaistes informāciju iedzīvotājiem un uzņēmumiem par piemērojamiem ES, valsts, 
reģionālajiem vai vietējiem noteikumiem un prasībām vairākās jomās, tostarp nodrošinātu 
informāciju satiksmes dalībniekiem saistībā ar UVAR. Informācijai ir jābūt sniegtai saprotamā 
veidā un viegli pieejamai. Turklāt līdz 2023. gada beigām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
satiksmes dalībnieki vajadzības gadījumā var pieprasīt tiešsaistē emisiju uzlīmes.

Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja piedāvājumu par standarta gaisa piesārņojuma 
līmeņa noteikšanu ES līmenī un transportlīdzekļu klasifikāciju satiksmes ierobežojumu 
noteikšanai. Pamatojoties uz turpmākiem pierādījumiem, pašreizējo pasākumu attīstību un 
ņemot vērā 2013. gada tiesību aktu kopuma par mobilitāti pilsētās3 izvērtējuma rezultātus, 
Komisija apsvērs citas iespējamās darbības, lai vajadzības gadījumā uzlabotu UVAR 
informācijas sniegšanu autovadītājiem. 

Secinājums

Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām. Pašlaik Komisija strādā 
pie sekojošiem jautājumiem:

- uzlabot informācijas un datu sniegšanu par UVAR;

- sadarbojoties ar dalībvalstīm, aizsargāt sabiedrības veselību, nodrošinot, ka ES gaisa 
kvalitātes standartu pārsniegšana ir pēc iespējas mazāka saskaņā ar Direktīvas 
2008/50/EK 23. pantu.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2020. gada 24. jūnijā

Gaisa kvalitātes direktīvā4 ir noteikts pienākums par rezultātu sasniegšanu, kas iekļauj to, ka 
dalībvalstīm ir jānodrošina, lai piesārņojošo vielu koncentrācija apkārtējā gaisā nepārsniegtu 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1724 (2018. gada 2. oktobris), ar ko izveido vienotu digitālo 
vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un 
ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ).
PE/41/2018/REV/2, OV L 295, 21.11.2018., 1.–38. lpp.
3 COM(2013) 913 final.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes  Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
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direktīvā noteiktās robežvērtības. Ja noteiktās robežvērtības tiek pārsniegtas, minētā direktīva 
nosaka dalībvalstīm pienākumu izveidot gaisa kvalitātes plānus, kuros būs paredzēti piemēroti 
pasākumi, lai šis pārsniegšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks. Pasākumi būtu jāizvēlas 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm. 

Ja ir nepieciešams samazināt transporta emisijas, kas daudzās Eiropas pilsētās ir nozīmīgs 
cēlonis gaisa piesārņojumam, dalībvalstis inter alia var izvēlēties kā daļu no gaisa kvalitātes 
plāna ievest pilsētu transportlīdzekļu piekļuves regulējuma shēmas (UVAR). Gaisa kvalitātes 
plāns var ietvert arī daudzus citus iespējamos pasākumus — papildus UVAR, vai kā tās 
alternatīvu — piemēram, alternatīvu tīru degvielu, sabiedrisko transportu un aktīvos 
pārvietošanās veidus, fiskālos stimulus, satiksmes pārvaldību un citus pasākumus. 

Pirms izstrādāt tādus risinājumus kā standartizēta Eiropas caurlaide un transportlīdzekļu 
klasifikācija atbilstoši radītajam piesārņojumam, Komisija uzskata, ka varētu vēl vairāk uzlabot 
informācijas un datu sniegšanu, kā arī vienkāršot emisiju caurlaides iegūšanu.

Šajā sakarībā Vienotās digitālās vārtejas regula5 pieprasa, lai līdz 2020. gada beigām būtu 
pieejama tiešsaistes informācija par piemērojamiem ES, valsts, reģionālajiem vai vietējiem 
noteikumiem un prasībām vairākās jomās, tostarp informācija satiksmes dalībniekiem saistībā 
ar UVAR. Informācijai ir jābūt sniegtai saprotamā veidā un viegli pieejamai. Turklāt līdz 
2023. gada beigām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka satiksmes dalībnieki vajadzības gadījumā 
var pieprasīt tiešsaistē emisiju caurlaides. Komisija arī vēlas pārliecināties, ka UVAR 
informācija ir pieejama, izmantojot navigācijas ierīces, un tāpēc pašlaik tiek pārskatīta 
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/9626 saskaņā ar Intelektiska transporta sistēmas (ITS) 
direktīvu. Komisija apsver iespēju paplašināt savu ģeogrāfisko darbības jomu un iekļaut UVAR 
datu sarakstā, lai tie būtu pieejami, izmantojot valstu piekļuves punktus. Turklāt Eiropas 
Savienības finansētā projekta7, ko paredzēts sākt 2020. gada pavasarī, mērķis ir atbalstīt virzību 
uz lietotājdraudzīgas informācijas sniegšanu transportlīdzekļu vadītājiem.

Papildu norādījumi tika sniegti arī pārskatītajās ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāna (SUMP) 
pamatnostādnēs, kas ietvēra UVAR tematisku rokasgrāmatu, kurā iekļauti vairāki labākie 
piemēri8. 
Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja piedāvājumu par standarta gaisa piesārņojuma 
līmeņa noteikšanu ES līmenī un transportlīdzekļu klasifikāciju satiksmes ierobežojumu 
noteikšanai. Pamatojoties uz turpmākiem pierādījumiem, pašreizējo pasākumu attīstību un 
ņemot vērā 2013. gada tiesību aktu kopuma par mobilitāti pilsētās9 izvērtējuma rezultātus, 
Komisija, arī ņemot vērā gaidāmo ilgtspējīgo un viedo transporta stratēģiju, apsvērs citas 
iespējamās darbības, lai uzlabotu UVAR informācijas sniegšanu autovadītājiem, kā arī 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1724 (2018. gada 2. oktobris), ar ko izveido vienotu digitālo 
vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un 
ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ).
PE/41/2018/REV/2, OV L 295, 21.11.2018., 1.–38. lpp.
6 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/962 (2014. gada 18. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 157, 23.6.2015., 21.-31. lpp.
7 Sagatavošanas darbība – Lietotājdraudzīgs rīks informācijai par transportlīdzekļu piekļuves pilsētās un reģionos 
regulējuma shēmām
8 https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf
9 COM(2013) 913 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=LV
https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf
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nodrošinātu pārredzamību un mazāku administratīvo slogu.
Secinājums

Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām. Pašlaik Komisija strādā 
pie sekojošiem jautājumiem:

- uzlabot informācijas un datu sniegšanu par UVAR;
- nodrošināt pārredzamību un mazāku administratīvo slogu, lai autovadītāji varētu 

strauji panākt atbilstību UVAR, vienlaikus nodrošinot, ka pilsētas var ieviest un īstenot 
UVAR saskaņā ar ES tiesību aktiem;

- sadarbojoties ar dalībvalstīm, aizsargāt sabiedrības veselību, nodrošinot, ka ES gaisa 
kvalitātes standartu pārsniegšana ir pēc iespējas mazāka saskaņā ar Direktīvas 
2008/50/EK 23. pantu.


