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ĪSS PAMATOJUMS

Šis Transporta komitejas atzinums par jautājumu atbildīgajai Vides komitejai kļuva aktuāls pēc 
kāda ES Tiesas sprieduma.

2018. gada 13. decembra spriedumā tika noteikts, ka atbilstības koeficientus tipa 
apstiprinājumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/20071 
nevajadzēja ieviest, izmantojot komitoloģijas procedūru. Tās vietā vajadzēja izmantot parasto 
likumdošanas procedūru. Pret šo spriedumu notiek apelācijas process, kas vēl nav pabeigts. 
Tomēr Komisija ir nolēmusi vienlaikus iesniegt tiesību akta priekšlikumu par atbilstības 
koeficientu ieviešanu.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ar šo tiesību akta priekšlikumu 
nodrošināt ražotājiem un patērētājiem juridisko noteiktību un uzticamību. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka tas ietver arī to, ka ražotāji un patērētāji var turpināt paļauties uz 
atbilstības koeficientiem, kas jau ir zināmi no komitoloģijas procedūras.

Atzinuma sagatavotājs vēlas ierosināt, ka turpmāk atbilstības koeficienti būtu skaidri jānodala 
no kļūdas robežām, un ir to iekļāvis grozījumos.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (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 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tipa apstiprināšanas prasības, kas 
attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu 
emisijām, ir pakāpeniski padarītas 
ievērojami stingrākas līdz ar “Euro” 
standartu ieviešanu un to turpmāku 
pārskatīšanu. Lai gan kopumā 
transportlīdzekļu emitēto visu 
reglamentēto piesārņotāju daudzums ir 
būtiski samazinājies, tas neattiecas uz 
dīzeļmotoru NOx emisijām un benzīna 
tiešās iesmidzināšanas motoru daļiņu 

(3) Tipa apstiprināšanas prasības, kas 
attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu 
emisijām, ir pakāpeniski padarītas 
ievērojami stingrākas līdz ar “Euro” 
standartu ieviešanu un to turpmāku 
pārskatīšanu. Lai gan kopumā 
transportlīdzekļu emitēto visu ar šo 
regulējumu ierobežoto piesārņotāju 
daudzums ir būtiski samazinājies, tas 
neattiecas uz dīzeļmotoru NOx emisijām un 
benzīna tiešās iesmidzināšanas motoru 
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emisijām, jo īpaši, ja šādi motori uzstādīti 
mazas noslodzes transportlīdzekļiem. 
Tādēļ šīs situācijas labošanai ir vajadzīga 
rīcība.

daļiņu emisijām, jo īpaši, ja šādi motori 
uzstādīti mazas noslodzes 
transportlīdzekļiem. Tādēļ, lai panāktu vēl 
lielāku emisiju samazinājumu, ir 
vajadzīga rīcība.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisija šajā saistībā ir veikusi 
Regulā (EK) 692/2008 paredzēto 
procedūru, testu un prasību detalizētu 
analīzi, pamatojoties uz sevis veikto izpēti 
un ārējo informāciju, un ir konstatējusi, ka 
faktiskais emisiju daudzums, kas rodas, 
ceļu satiksmē ar “Euro 5” vai “Euro 6” 
transportlīdzekļiem, ievērojami pārsniedz 
emisiju daudzumu, kas izmērīts 
regulatīvajā Eiropas Jaunajā braukšanas 
ciklā (NEDC), jo īpaši attiecībā uz 
dīzeļdzinēja transportlīdzekļu NOx 
emisijām.

(4) Komisija šajā saistībā ir veikusi 
Regulā (EK) 692/2008 paredzēto 
procedūru, testu un prasību detalizētu 
analīzi, pamatojoties uz sevis veikto izpēti 
un ārējo informāciju, un ir konstatējusi, ka 
dažu transportlīdzekļu faktiskais emisiju 
daudzums, kas rodas, ceļu satiksmē ar 
“Euro 5” vai “Euro 6” transportlīdzekļiem, 
ievērojami pārsniedz emisiju daudzumu, 
kas izmērīts regulatīvajā Eiropas Jaunajā 
braukšanas ciklā (NEDC), jo īpaši attiecībā 
uz dīzeļdzinēja transportlīdzekļu NOx 
emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tāpēc Komisija izstrādāja jaunu 
metodoloģiju transportlīdzekļu emisiju 
testēšanai reālos braukšanas apstākļos, 
proti, emisiju reālos braukšanas apstākļos 
(RDE) testa procedūru. RDE testa 
procedūru ieviesa ar Komisijas Regulu 
(ES) 2016/42718 un (ES) 2016/64619, pēc 
tam pārceļot uz Regulu (ES) 2017/1151 un 
vēl vairāk uzlabojot ar Komisijas Regulu 
(ES) 2017/115420.

(5) Tāpēc Komisija izstrādāja jaunu 
metodoloģiju transportlīdzekļu emisiju 
testēšanai reālos braukšanas apstākļos, 
proti, emisiju reālos braukšanas apstākļos 
(RDE) testa procedūru. RDE testa 
procedūru ieviesa ar Komisijas Regulu 
(ES) 2016/42718 un (ES) 2016/64619, pēc 
tam pārceļot uz Regulu (ES) 2017/1151 un 
vēl vairāk uzlabojot ar Komisijas Regulu 
(ES) 2017/115420, kā arī Komisijas 
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Regulu (ES) 2018/183220a.

__________________ __________________
18 Komisijas 2016. gada 10. marta Regula 
(ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 82, 31.3.2016., 1. lpp.).

18 Komisijas 2016. gada 10. marta Regula 
(ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 82, 31.3.2016., 1. lpp.).

19 Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula 
(ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 109, 26.4.2016., 1. lpp.).

19 Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula 
(ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 109, 26.4.2016., 1. lpp.).

20 Komisijas 2017. gada 7. jūnija Regula 
(ES) 2017/1154, ar kuru groza Regulu (ES) 
2017/1151, ar ko papildina 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, groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 
692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 
1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr. 
692/2008 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2007/46/EK attiecībā 
uz emisijām reālos braukšanas apstākļos no 
vieglajiem pasažieru un komerciālajiem 
transportlīdzekļiem (“Euro 6”) (OV L 175, 
07.07.2017., 708. lpp.)

20 Komisijas 2017. gada 7. jūnija Regula 
(ES) 2017/1154, ar kuru groza Regulu (ES) 
2017/1151, ar ko papildina 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, groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 
692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 
1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr. 
692/2008 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2007/46/EK attiecībā 
uz emisijām reālos braukšanas apstākļos no 
vieglajiem pasažieru un komerciālajiem 
transportlīdzekļiem (“Euro 6”) (OV L 175, 
07.07.2017., 708. lpp.)
20a Komisijas 2018. gada 5. novembra 
Regula (ES) 2018/1832, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu 
(ES) 2017/1151 nolūkā uzlabot vieglo 
pasažieru un komerciālo transportlīdzekļu 
emisijas tipa apstiprināšanas testus un 
procedūras, ieskaitot par atbilstību 
ekspluatācijā un emisijām reālos 
braukšanas apstākļos, un ieviest ierīces 
degvielas un elektroenerģijas patēriņa 
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pārraudzībai (OV L 301, 27.11.2018., 
1. lpp.).

Or. de

Pamatojums

Nav atsauces uz ceturto RDE regulu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ar Regulu (ES) 2016/64621 tika 
ieviesti RDE testa procedūras 
piemērošanas datumi, kā arī RDE 
atbilstības kritēriji. Šajā nolūkā, lai ņemtu 
vērā ar portatīvām emisiju mērīšanas 
sistēmām veiktu mērījumu statistisko un 
tehnisko nenoteiktību, tika izmantoti 
atbilstības koeficienti konkrētiem 
piesārņotājiem.

(6) Ar Regulu (ES) 2016/64621 tika 
ieviesti RDE testa procedūras 
piemērošanas datumi, kā arī RDE 
atbilstības kritēriji. Šajā nolūkā, lai ņemtu 
vērā pašu mērījumu statistisko un tehnisko 
nenoteiktību, kā arī portatīvo emisiju 
mērīšanas sistēmu kļūdas robežu, tika 
izmantoti atbilstības koeficienti konkrētiem 
piesārņotājiem. Atbilstības koeficients 
(CF=1) būtu skaidri jānošķir no kļūdas 
robežas, kas ir atkarīga no ierīču 
tehniskajām īpašībām.

__________________ __________________
21 Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula 
(ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 109, 26.4.2016., 1. lpp.).

21 Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula 
(ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 
6”) (OV L 109, 26.4.2016., 1. lpp.).

Or. de

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vispārējā tiesa 2018. gada 
13. decembrī pasludināja spriedumu 

(7) Vispārējā tiesa 2018. gada 
13. decembrī pasludināja spriedumu 
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apvienotajās lietās T-339/16, T-352/16 un 
T-391/1622 par rīcību Regulas (ES) 
2016/646 atcelšanai. Vispārējā tiesa atcēla 
to Regulas (ES) 2016/646 daļu, kurā 
noteikti atbilstības koeficienti , ko izmanto, 
lai novērtētu RDE testu rezultātu atbilstību 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteiktajām 
emisiju robežvērtībām. Tiesa konstatēja, ka 
tikai likumdevējs varētu ieviest šos 
atbilstības koeficientus, jo tie attiecas uz 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 būtisku 
elementu.

apvienotajās lietās T-339/16, T-352/16 un 
T-391/1622 par rīcību Regulas (ES) 
2016/646 atcelšanai. Vispārējā tiesa atcēla 
to Regulas (ES) 2016/646 daļu, kurā 
noteikti atbilstības koeficienti , ko izmanto, 
lai novērtētu RDE testu rezultātu atbilstību 
Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteiktajām 
emisiju robežvērtībām. Tiesa konstatēja, ka 
tikai likumdevējs varētu ieviest šos 
atbilstības koeficientus, jo tie attiecas uz 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 būtisku 
elementu. Pret šo spriedumu notiek 
apelācijas process.

__________________ __________________
22 2018. gada 13. decembra spriedums, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 un T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 2018. gada 13. decembra spriedums, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 un T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vispārējā tiesa neapšaubīja 
atbilstības koeficientu tehnisko 
pamatojumu. Tāpēc, un ņemot vērā, ka 
pašreizējā tehnoloģiju attīstības posmā 
joprojām pastāv neatbilstība starp 
laboratorijā un reālos braukšanas apstākļos 
izmērītām emisijām, ir lietderīgi Regulā 
(EK) Nr. 715/2007 ieviest atbilstības 
koeficientus.

(8) Vispārējā tiesa neapšaubīja 
atbilstības koeficientu tehnisko 
pamatojumu. Tāpēc, un ņemot vērā, ka 
pašreizējā tehnoloģiju attīstības posmā 
joprojām pastāv neatbilstība starp 
laboratorijā un reālos braukšanas apstākļos 
izmērītām emisijām, ir lietderīgi Regulā 
(EK) Nr. 715/2007 ieviest atbilstības 
koeficientus un PEMS kļūdas robežu.

Or. de

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ražotāji varētu ievērot “Euro 6” 
emisiju robežvērtības RDE testa 
procedūras kontekstā, atbilstības kritēriji 
RDE būtu jāievieš divos posmos. Pirmā 
posma laikā pēc ražotāja pieprasījuma būtu 
jāpiemēro pagaidu atbilstības koeficients, 
bet otrajā posmā būtu jāizmanto tikai 
galīgais atbilstības koeficients. Komisijai 
būtu jārūpējas par galīgo atbilstības 
koeficientu pārskatīšanu, ņemot vērā 
tehnikas attīstību.

(9) Lai ražotāji varētu ievērot “Euro 6” 
emisiju robežvērtības RDE testa 
procedūras kontekstā, atbilstības kritēriji 
RDE būtu jāievieš divos posmos. Pirmā 
posma laikā pēc ražotāja pieprasījuma būtu 
jāpiemēro pagaidu atbilstības koeficients, 
bet otrajā posmā būtu jāizmanto tikai 
galīgais atbilstības koeficients. Komisijai 
būtu pastāvīgi jāpārskata galīgie 
atbilstības koeficienti, kā arī kļūdas 
robeža, ņemot vērā mehānisko 
transportlīdzekļu un portatīvo emisiju 
mērīšanas sistēmu (PEMS) tehnisko 
attīstību, un tie jāizmanto turpmākajos 
tiesību aktos.

Or. de

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (EK) Nr. 715/2007
2.a tabula

Komisijas ierosinātais teksts

2.a tabula: Emisiju reālos braukšanas apstākļos atbilstības koeficienti

Slāpekļa 
oksīdu masa 
(NOx)

Daļiņu skaits 
(PN)

Oglekļa 
monoksīds 
(CO)(1)

Ogļūdeņraži 
kopā (THC)

Ogļūdeņražu 
un slāpekļa 
oksīdu kopējā 
masa (THC + 
NOx )

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) CO emisijas mēra un reģistrē visos RDE testos.
(2) CFpollutant-final ir atbilstības koeficients, ko izmanto, lai noteiktu atbilstību “Euro 6” emisiju 
robežām, ņemot vērā tehnisko nenoteiktību, kas saistīta ar portatīvo emisiju mērīšanas sistēmu 
(PEMS) izmantošanu.
(3) CF pollutant-temp ir pagaidu atbilstības koeficients, ko pēc ražotāja pieprasījuma drīkst izmantot kā 
alternatīvu CFpollutant-final 5 gadu un 4 mēnešu laikposmā pēc datumiem, kas noteikti 10. panta 4. un 
5. punktā.”
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Grozījums

2.a tabula: Emisiju reālos braukšanas apstākļos atbilstības koeficienti

Slāpekļa 
oksīdu masa 
(NOx)

Daļiņu skaits 
(PN)

Oglekļa 
monoksīds 
(CO)(1)

Ogļūdeņraži 
kopā (THC)

Ogļūdeņražu 
un slāpekļa 
oksīdu kopējā 
masa (THC + 
NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1+0,43 1+0,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1+0,5

(1) CO emisijas mēra un reģistrē visos RDE testos.
(2) CFpollutant-final ir atbilstības koeficients, ko izmanto kā sasniedzamās vērtības un kļūdas robežas 
summu, lai noteiktu atbilstību “Euro 6” emisiju robežām, ņemot vērā tehnisko nenoteiktību, kas 
saistīta ar portatīvo emisiju mērīšanas sistēmu (PEMS) izmantošanu.
(3) CF pollutant-temp ir pagaidu atbilstības koeficients, ko pēc ražotāja pieprasījuma drīkst izmantot kā 
alternatīvu CFpollutant-final 5 gadu un 4 mēnešu laikposmā pēc datumiem, kas noteikti 10. panta 4. un 
5. punktā.”

Or. de

Pamatojums

Atbilstības koeficientam ir jābūt 1, ko papildina ar kļūdas robežu attiecīgi 0,43 un 0,5. Abām 
vērtībām ir jābūt skaidri nošķirtām. Komisijas priekšlikums ir neskaidrs, jo tas rada iespaidu, 
ka pats atbilstības koeficients ir attiecīgi 1,43. un 1,5.


