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ĪSS PAMATOJUMS

Kaut gan vairākkārt pieliktas pūles, lai samazinātu videi un cilvēka veselībai kaitīgo 
piesārņojošo vielu emisijas, daudzās Eiropas pilsētās gaisa kvalitāte joprojām ir slikta.
Autotransporta nozare, kas izmanto 26 % no kopējā enerģijas patēriņa un rada 24 % no kopējā 
CO2 emisiju apjoma, ir galvenā nozare, kurā jāsamazina piesārņojošo emisiju apjoms un 
enerģijas patēriņš. Vērā ņemams ir transportlīdzekļu radīto emisiju samazināšanas potenciāls.
Tomēr pašreiz šīs tehnoloģijas ir pārāk dārgas.

Šajā priekšlikumā Komisija ierosina izveidot tādu transportlīdzekļu tirgu, kuri rada mazāku 
piesārņojumu un ir energoefektīvāki, valsts pārvaldes iestādēm uzliekot par pienākumu no 
vienā gadā smago transportlīdzekļu iepirkšanai paredzētajiem līdzekļiem vismaz 25 % 
piešķirt „tīro” transportlīdzekļu iegādei (t.i. transportlīdzekļi, kas atbilst „uzlabota, videi 
mazāk kaitīga transportlīdzekļa” (EEV) standartam). Tas nozīmē, ka ik gadu tiks nopirkti vai 
iznomāti vismaz 4 000 „tīro” autobusu un 8 000 „tīro” kravas automobiļu.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. Eiropas transportlīdzekļu 
nozare ir sērijveida ražošanas nozare, un valdībām var būt atbalstoša nozīme kā „attīstību 
veicinošiem pasūtītājiem”, tādējādi radot pietiekama apjoma noieta tirgus ar 
nepieciešamajiem apjomradītiem ietaupījumiem. Turklāt šis pasākums var uzlabot uzņēmumu 
un plašas sabiedrības viedokli un informētību par „tīrajiem” transportlīdzekļiem. Ir 
nepieciešama Eiropas mēroga rīcība, jo pasākumi valstu mērogā varētu novest pie iekšējā 
tirgus sadrumstalošanās, kā rezultātā attīstītos dažādu transportlīdzekļu ražošana mazās sērijās 
atbilstīgi valstu prasībām.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nospraustais mērķis 25 % ir labs un realizējams 
kompromiss starp gaisa kvalitātes uzlabošanu un tirgus attīstību, no vienas puses, un 
pieļaujamām ieguldījumu papildizmaksām un masu patēriņa tirgus pieejamību, no otras puses.
Turklāt atzinuma sagatavotāja uzskata par racionālu Komisijas plānu priekšlikumu sākotnēji 
īstenot smago transportlīdzekļu tirgū (kas ietver autobusus un lielāko daļu no komunālajā 
saimniecībā izmantotajiem transportlīdzekļiem, piemēram, atkritumu savākšanas 
automašīnas), kurā ir samērā liela valsts iepirkumu daļa (apmēram trešdaļa). Visbeidzot, 
atzinuma sagatavotāja atbalsta priekšlikumā ietverto plānu par tehnoloģiski neitrālu, uz 
darbības rezultātiem orientētu pieeju. Šī pieeja veicina jaunradi un ar tirgus izpēti pamatotus 
risinājumus un nodrošina nozarei vajadzīgo elastību, lai pielāgotos tehnikas un ekonomikas 
izaugsmei. Tomēr atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu par to, ka „tīrais” standarts nav ieviests 
attiecībā uz energoefektivitāti.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi
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Grozījums Nr. 1
4a apsvērums (jauns)

(4a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 8. maija Direktīvā 2003/30/EK 
par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu 
degvielas izmantošanas veicināšanu 
transportā1 ir noteikti divi orientējošie 
valstu mērķi attiecībā uz tirgū laistās 
biodegvielas apjomu — 2 % 2005. gadā un 
5,75 % 2010. gadā.
________________
1 OV L 123, 17.5.2003., 42. lpp.

Pamatojums

Jāiekļauj atsauce uz tiesību aktiem, kuros jau paredzēta „tīro” degvielas veidu izmantošana 
transportā.

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Lai veicinātu „tīro” transporta līdzekļu 
izmantošanu, jābalstās uz to darbības 
rādītājiem.  Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 28. septembra Direktīvā 
2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas 
jāveic, lai samazinātu gāzveida un 
daļiņveida piesārņotāju emisiju no 
kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti 
transporta līdzekļiem, un gāzveida 
piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes 
motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai 
sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti 
transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 
3,5 t. Pašreiz šis standarts izskatās 
vispiemērotākais, lai šajā direktīvā definētu, 
kas ir „tīrais” transporta līdzeklis. Tomēr 
iespējams šo definīciju grozīt, lai ņemtu vērā 
jaunāko tehnoloģisko attīstību.

(8) Lai veicinātu „tīro” transporta līdzekļu 
izmantošanu, jābalstās uz to darbības 
rādītājiem.  Uzlabota, videi mazāk kaitīga 
transportlīdzekļa (EVV) standarts ir noteikts
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada
28. septembra Direktīvā 2005/55/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā 
uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu 
gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju 
no kompresijaizdedzes motoriem, kuri 
paredzēti transporta līdzekļiem, un gāzveida 
piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes 
motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai 
sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti 
transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 
3,5 t. Pašreiz šis standarts izskatās 
vispiemērotākais, lai šajā direktīvā definētu, 
kas ir „tīrais” transporta līdzeklis. Tomēr 
jāparedz iespēja šo definīciju grozīt, lai 
ņemtu vērā jaunāko tehnoloģisko attīstību 
un iekļautu energoefektivitātes standartus.
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Pamatojums

Uzlabota, videi mazāk kaitīga transportlīdzekļa (EVV) pašreizējā definīcijā nav iekļauts 
noteikums par energoefektivitāti. Tomēr viens no šīs direktīvas mērķiem ir samazināt 
autotransporta līdzekļos izmantotās enerģijas kopējo patēriņu. Tādējādi, izdarot EEV
definīcijas iespējamo grozījumu, jāparedz energoefektivitātes standarta iekļaušana definīcijā.

Grozījums Nr. 3
9. apsvērums

(9) Izmantojot transporta līdzekļus ar zemu 
degvielas patēriņu vai tādus, kuros izmanto 
alternatīvo degvielu, tai skaitā biodegvielu, 
dabasgāzi, sašķidrinātu naftas gāzi, 
ūdeņradi, vai kuros izmanto atšķirīgas 
tehnoloģijas, tai skaitā elektrisko vai hibrīdo 
iekšdedzes/elektrisko dzinējsistēmu, varētu 
samazināt emisiju daudzumu un 
piesārņojumu.

(9) Izmantojot transporta līdzekļus ar zemu 
degvielas patēriņu vai tādus, kuros izmanto 
alternatīvo degvielu, tai skaitā biodegvielu, 
dabasgāzi, sašķidrinātu naftas gāzi, 
ūdeņradi, vai kuros izmanto atšķirīgas 
tehnoloģijas, tai skaitā elektriskās vai 
iekšdedzes/elektriskās hibrīdpiedziņas 
sistēmu, varētu samazināt emisiju daudzumu 
un piesārņojumu, kā arī uzlabot gaisa 
kvalitāti pilsētu teritorijās.

Pamatojums

Direktīvā nav iekļauta atsauce uz gaisa kvalitāti pilsētu teritorijās — problēma, kuru varētu 
risināt, ieviešot „tīro” transportu.

Grozījums Nr. 4
9a apsvērums (jauns)

(9a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/70/EK, 
kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu
kvalitāti1 (Degvielas kvalitātes direktīva), 
nosakot precīzas benzīna un dīzeļdegvielas 
specifikācijas, netieši ierobežo plašāku 
biodegvielas izmantošanu un līdz ar to 
minētā direktīva ir jāpārskata.
__________________________
1 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 
(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
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Pamatojums

Ar degvielas kvalitātes direktīvu nosaka benzīna un dīzeļdegvielas specifikācijas, ņemot vērā 
vides un veselības apsvērumus, piemēram, ar to nosaka etanola, ētera un citu oksidēto 
savienojumu robežlielumus benzīnā. Ar minēto direktīvu nosaka arī benzīna tvaika spiediena 
robežlielumus. Turklāt ar EN590 standartu nosaka robežlielumus tehnisku apsvērumu dēļ un 
izvirza prasību, ka dīzeļdegvielas saturā biodīzeļdegvielas tilpumkoncentrācija nedrīkst 
pārsniegt 5 %. Šie daudzuma robežlielumi ierobežo plašāku biodegvielas izmantošanu, un tie 
ir jāpārskata.

Grozījums Nr. 5
10. apsvērums

(10) Obligātam „tīro” transporta līdzekļu 
iepirkumam būtu jāsekmē piesārņojuma un 
enerģijas patēriņa samazināšanās un 
straujāka šo transporta līdzekļu tehnoloģiju 
ieviešana tirgū.

(10) Obligātam „tīro” transporta līdzekļu 
iepirkumam būtu jāsekmē piesārņojuma un 
enerģijas patēriņa samazināšanās un 
straujāka šo transporta līdzekļu tehnoloģiju 
ieviešana tirgū. Lai garantētu 
energoapgādes drošību un labākus 
darbības rezultātus saistībā ar vides 
prasībām, dalībvalstīm būtu ieteicams 
galveno uzmanību pievērst tādu „tīro” 
transportlīdzekļu valsts iepirkumiem, kurus 
darbina, izmantojot alternatīvās degvielas 
veidus un tehnoloģijas, jo īpaši biodegvielu, 
ūdeņraža un elektriskās vai 
iekšdedzes/elektriskās hibrīdpiedziņas 
sistēmas.

Pamatojums

Lai gan šī direktīva tehnoloģiskā ziņā ir neitrāla, ir būtiski, ka dalībvalstis koncentrē 
uzmanību uz alternatīvās degvielas veidu un tehnoloģiju attīstības veicināšanu.

Grozījums Nr. 6
10a apsvērums (jauns)

(10a) Vienlaikus jaunu transportlīdzekļu 
tehnoloģiju un alternatīvās degvielas veidu 
izstrāde jāatbalsta Kopienai, kā arī 
jāizmanto valstu P&A instrumenti un 
struktūrfondi.
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Pamatojums

Lai izveidotu tirgu, palielinot pieprasījumu, vienlaikus jāveic pasākumi, kas veicina 
pētniecību, tehnoloģiskus jauninājumus un jaunu produktu laišanu tirgū. Tam nepieciešams 
valsts finansējums gan ES, gan valstu mērogā. Šajā ziņā vairāk varētu izmantot saistībā ar 
struktūrfondiem nesen izvirzīto uzdevumu veltīt lielāku uzmanību jauninājumiem.

Grozījums Nr. 7
4. panta 1. punkts

1. Šīs direktīvas 2. panta b) apakšpunktā 
minētā „tīrā” transporta līdzekļa definīcija ir 
jāpielāgo tehnoloģiju attīstībai saskaņā ar 
6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

1. Šīs direktīvas 2. panta b) apakšpunktā 
minētā „tīrā” transporta līdzekļa definīcija ir 
jāpielāgo tehnoloģiju attīstībai saskaņā ar 
5. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

Pamatojums

Tehniskas kļūdas labojums.

Grozījums Nr. 8
4. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Komisija nodrošina, ka ieinteresētājām 
pusēm laikus ir pieejama attiecīgā 
informācija par jebkādiem paredzētajiem 
pasākumiem.

Pamatojums

Lai izmantotu nozarē un NVO uzkrātās zināšanas un pieredzi, Komisijai un komitejai 
pastāvīgi jāveido dialogs, jāizplata informācija, kā arī pastāvīgi jāapspriežas ar 
ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 9
6. panta 2. punkta 2. daļa

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 7. panta 1. punktā 
minētās dienas Komisija sagatavo ziņojumu 
par direktīvas piemērošanu un par

Ne vēlāk kā divus gadus pēc 7. panta 
1. punktā minētās dienas Komisija sagatavo 
ziņojumu par direktīvas piemērošanu un 
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dalībvalstu paveikto, cenšoties sasniegt 
nosprausto mērķi, iepērkot „tīros” transporta 
līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 t. Ziņojumā 
jāizvērtē direktīvas ietekme, dalībvalstu 
ziņojumi un turpmāku pasākumu 
nepieciešamība, kā arī pēc vajadzības 
jāierosina priekšlikumi, jo īpaši par „tīro” 
transporta līdzekļu iepirkuma pienākuma 
paplašināšanu, attiecinot to uz vieglajiem 
automobiļiem un citiem mazjaudas 
automobiļiem, kuru pilna masa ir mazāka 
par 3,5 t.

dalībvalstu pasākumiem, kas veikti, lai 
iepirktu „tīros” transporta līdzekļus, kuru 
svars nepārsniedz 3,5 t. Ziņojumā novērtē
direktīvas ietekmi, dalībvalstu ziņojumus un 
turpmāko pasākumu nepieciešamību, kā arī 
ierosina piemērotus priekšlikumus, jo īpaši 
par „tīro” transporta līdzekļu iepirkšanas
pienākuma paplašināšanu, attiecinot to uz 
vieglajiem automobiļiem un citiem 
mazjaudas automobiļiem, kuru svars 
nepārsniedz 3,5 t.

Pamatojums

Ņemot vērā autorūpniecības ilgtermiņa ieguldījumu un pasākumu plānošanu, turpmāko 
noteikumu paredzamība ir sevišķi svarīga. Nozarei vajadzīgs laiks, lai veiktu labi izplānotus 
un rentablus ieguldījumus attīstībā un ražošanā. Turklāt tas bija viens no augsta līmeņa 
grupas CARS21 ieteikumiem. Tādēļ Komisijai pēc iespējas drīz jānovērtē turpmāko 
pasākumu nepieciešamība.
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