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Komisijas ierosinātais teksts 

 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Bart Staes  

Grozījums Nr. 14 
NOSAUKUMS 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu 
attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, 
pārstrādājamību, reģenerējamību, un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu 
attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, 
pārstrādājamību, reģenerējamību, kā arī CO2 
emisiju, un ar ko groza Padomes Direktīvu 
70/156/EEK 

Or. en 
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Pamatojums 

Direktīvā jābūt arī obligātajām energoefektivitātes prasībām attiecībā uz jauniem 
transportlīdzekļu veidiem, kas ir apstiprināti ES. 

 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Grozījums Nr. 15 
3.A APSVĒRUMS (jauns) 

 3a) otrreizēja izmantojamība, 
pārstrādājamība un reģenerējamība ir 
svarīgi ES vides politikas mērķi, visas 
iesaistītās puses atzinīgi vērtē Direktīvas 
2000/53/EK un šīs direktīvas ieguldījumu; 

Or. de 

Pamatojums 

Šķiet lietderīgi preambulā uzsvērt priekšlikuma mērķus vides jomā. 

 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Bart Staes 

Grozījums Nr. 16 
7.A APSVĒRUMS (jauns) 

 7a) lai sasniegtu ES mērķus attiecībā uz 
bīstamu klimata pārmaiņu novēršanu, ir 
vajadzīgi pasākumi, kas ierobežotu 
transportlīdzekļu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Ir jāpieņem papildu instrumenti, 
lai radītu stimulu tādu transportlīdzekļu 
izstrādei un ražošanai, kuru emisijas būtu 
ievērojami mazākas nekās šajā direktīvā 
noteiktie maksimālie līmeņi. Jaunu 
pasažieru transportlīdzekļu vidējai emisijai 
2020. gadā nevajadzētu pārsniegt 60g/km;  

Or. en 
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Pamatojums 

Ar šo direktīvu jānosaka tikai obligātās prasības; lai nodrošinātu zemāku vidējo emisiju, ir 
vajadzīgi citi instrumenti. 1996. gadā Kopiena nolēma, ka mērķis, kas jāsasniedz līdz 
2005. gadam (vēlākais līdz 2010. gadam) ir 120g/km [KOM(95) 689 galīgais; Padomes 
25.06.1996. secinājumi]. Ar hibrīdām tehnoloģijām, ūdeņraža transportlīdzekļiem un 
bioloģisko degvielu ir iespējams līdz 2020. gadam samazināt jaunu transportlīdzekļu emisiju 
vēl uz pusi. 

 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Bart Staes 

Grozījums Nr. 17 
1. PANTS 

Šajā direktīvā ir paredzēti administratīvie un 
tehniskie noteikumi par to transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājumu, uz kuriem attiecas 
2. pants, lai nodrošinātu, ka to detaļas un 
materiālus var izmantot atkārtoti, pārstrādāt 
un reģenerēt vismaz tādā procentuālā apmērā 
kā norādīts I pielikumā. 

Šajā direktīvā ir paredzēti administratīvie un 
tehniskie noteikumi par to transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājumu, uz kuriem attiecas 
2. pants, lai noteiktu maksimālos CO2 
emisijas limitus un nodrošinātu, ka to 
detaļas un materiālus var izmantot atkārtoti, 
pārstrādāt un reģenerēt vismaz tādā 
procentuālā apmērā kā norādīts I pielikumā. 

Or. en 

Pamatojums 

Direktīvā jābūt arī obligātajām energoefektivitātes prasībām attiecībā uz jauniem 
transportlīdzekļu veidiem, kas ir apstiprināti ES. 

 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt 

Grozījums Nr. 18 
4. PANTA 5. PUNKTS 

5) “references transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzekļa tipa tā versija, kuru 
apstiprinātājiestāde ir atzinusi par 
visproblemātiskāko attiecībā uz otrreizēju 
izmantojamību, pārstrādājamību, 
reģenerējamību; 

5) “references transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzekļa tipa tā versija, kuru 
apstiprinātājiestāde ir atzinusi par 
visproblemātiskāko attiecībā uz otrreizēju 
izmantojamību, pārstrādājamību, 
reģenerējamību. 

 Apstiprinātājiestāde šos transportlīdzekļus 
izvēlas no dažādām tipa versijām, 
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vienojoties ar ražotāju. 
 Ņem vērā šādus kritērijus: 
 - virsbūves veidu, 
 - pieejamos pielāgošanas līmeņus, 
 - pieejamās papildu iekārtas, kuras 

var ierīkot, ražotājam par to uzņemoties 
atbildību; 

Or. de 

Pamatojums 

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu (sk. 6.2.3. punktu) ir skaidri jānosaka, ka transportlīdzekļi 
jāizvēlas apstiprinātājiestādei, vienojoties ar ražotāju un pamatojoties uz ierosinātajiem 
kritērijiem. 

 

Grozījumu iesniedza Chris Davies 

Grozījums Nr. 19 
4. PANTA 5. PUNKTS 

5) “references transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzekļa tipa tā versija, kuru 
apstiprinātājiestāde ir atzinusi par 
visproblemātiskāko attiecībā uz otrreizēju 
izmantojamību, pārstrādājamību, 
reģenerējamību; 

5) “references transportlīdzeklis” ir 
transportlīdzekļa tipa tā versija, kuru 
apstiprinātājiestāde, apspriežoties ar 
ražotāju, ir atzinusi par visproblemātiskāko 
attiecībā uz otrreizēju izmantojamību, 
pārstrādājamību, reģenerējamību; 

Or. en 

Pamatojums 

Ražotājiem ir jābūt iesaistītiem piemērota transportlīdzekļa izvēlē, lai gan galīgais lēmums 
jāpieņem apstiprinātājiestādei. 

 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Bart Staes 

Grozījums Nr. 20 
5. PANTA 2.A PUNKTS (jauns) 

 2.a Ražotājam jāpierāda atbilstība 
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Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta noteikumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar Direktīvu 2000/53/EK ir noteikts, ka pēc 2003. gada 1. jūlija transportlīdzekļos vai to 
detaļās nedrīkst būt svins, dzīvsudrabs vai sešvērtīgais hroms. Ja transportlīdzeklis satur 
šādas vielas, tipa apstiprinājumu var piešķirt tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti 
direktīvā par nolietotiem transportlīdzekļiem. 

 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer 

Grozījums Nr. 21 
5. PANTA 3. PUNKTS 

3. Apstiprinātājiestāde pārbauda, vai no 
polimēriem vai elastomēriem izgatavotās 
detaļas, kas ir iekļautas šīs direktīvas 
I pielikuma 2. punktā minētajā demontāžas 
sarakstā, ir marķētas saskaņā ar Komisijas 
2003. gada 27. februāra Lēmumu 
2003/138/EK 1, ar ko nosaka 
transportlīdzekļu detaļu un materiālu 
kodēšanas standartus, ievērojot Direktīvu 
2000/53/EK. 

 

3. Apstiprinātājiestāde pārbauda, vai 
ražotājs ir veicis vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka no polimēriem vai 
elastomēriem izgatavotās detaļas, kas ir 
iekļautas šīs direktīvas I pielikuma 2. punktā 
minētajā demontāžas sarakstā, ir marķētas 
saskaņā ar Komisijas 2003. gada 
27. februāra Lēmumu 2003/138/EK 1, ar ko 
nosaka transportlīdzekļu detaļu un materiālu 
kodēšanas standartus, ievērojot Direktīvu 
2000/53/EK. 

Or. de 

Pamatojums 

Praksē no polimēriem vai elastomēriem izgatavotās detaļas marķē tikai galīgajā 
priekšražošanas posmā, kad tipa apstiprinājums process jau ir pabeigts. Šī noteikuma 
piemērošana prasītu ražotājiem izgatavot papildu prototipus, lai no polimēriem vai 
elastomēriem izgatavotās detaļas marķētu tipa apstiprinājumu pārbaužu laikā. Efektīvāka 
kārtība abām pusēm prasītu, lai apstiprinātājiestāde pārbaudītu, vai ražotājs ir veicis 
vajadzīgos pasākumus (un tādējādi arī uzņemas atbildību), lai nodrošinātu, ka attiecīgās 
detaļas ir marķētas. Protams, apstiprinātājiestāde var pēc tam veikt papildu pārbaudes. 

 

                                                 
1 OV L 53, 28.2.2003, 58. lpp. 
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Grozījums Nr. 22 
6. PANTA 3. PUNKTS 

3. Dalībvalstis saskaņā ar šīs direktīvas 
IV pielikuma 2. punktu ieceļ kompetentu 
iestādi, kas veic sākotnējo novērtējumu un 
izdod atbilstības sertifikātu. 

3. Kompetenta iestāde veic sākotnējo 
novērtējumu un izdod atbilstības sertifikātu. 

Or. de 

Pamatojums 

Katrā dalībvalstī ir apstiprinātājiestāde. Ir ļoti svarīgi, lai valsts iestādes, kas pārbauda šīs 
direktīvas noteikumu ievērošanu, būtu atzītas un ievērojamas iestādes, kuras spētu novērtēt 
transportlīdzekļus un to uzbūvi. Pašreizējām apstiprinātājiestādēm turklāt ir jānodrošina 
tiesiskā drošība un jānovērš jebkādi konkurences traucējumi Eiropā. 

 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Bart Staes 

Grozījums Nr. 23 
7. PANTA IEVADDAĻA 

Šīs direktīvas V pielikumā uzskaitītās 
detaļas: 

Izņemot ja ražotājs apliecina, ka detaļas 
atbilst piemērojamiem drošības 
standartiem, sniedz visas nepieciešamās 
garantijas un ievēro nepieciešamos saistību 
standartus, kā noteikts dalībvalsts tiesību 
aktos, šīs direktīvas V pielikumā uzskaitītās 
detaļas: 

Or. en 

 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Bart Staes 

Grozījums Nr. 24 
7.A PANTS (jauns) 

 7.a pants 
 CO2 emisijas limiti 
 1. No 2010. gada 1. janvāra dalībvalstis 

attiecīgā gadījumā piešķir EK tipa 
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apstiprinājumu vai valsts tipa 
apstiprinājumu attiecībā uz CO2 emisiju 
tikai tiem transportlīdzekļu tipiem, kas 
atbilst šādām prasībām:  

 – pilnīgi aprīkotu M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļu maksimālā CO2 emisija 
2010. gadā ir 45 + (0.08 x transportlīdzekļa 
masa) g/km, katru nākamo gadu 
samazinoties par 3 %. 

 2. Ražotājs sniedz apstiprinātājiestādei sīku 
tehnisku informāciju, kas ir vajadzīga, lai 
pārbaudītu atbilsmi 1. punkta 
noteikumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

ES ir noteikusi, ka mērķis, kas jāsasniedz vēlākais 2010. gadā attiecībā uz M1 
transportlīdzekļu CO2 emisiju, ir 120 g/km. Lai sasniegtu šo 2010. gada mērķi, ikgadējam 
progresam laika posmā no 2004. līdz 2010. gadam ir jābūt 4,3 % gadā, taču laika posmā no 
1995. līdz 2003. gadam sasniegtais bija 1,6 % gadā. Līdz ar to ir vajadzīgi papildu pasākumi, 
lai sasniegtu 2010. gada mērķi. Šīs direktīvas mērķis nav risināt jaunu mašīnu vidējo CO2 
emisiju, jo tā vairāk attiecas uz atsevišķu transportlīdzekļu tipu apstiprinājumu, nevis uz 
degvielas izplūdes maisījumu apstiprinājumu. Tādēļ ir izstrādāta pieeja noteikt maksimālos 
CO2 līmeņus katrai transportlīdzekļa tipam. Dotā formula ir apkopota no Japānas 
standartiem viegliem transportlīdzekļiem (stājas spēkā 2010. gadā) un Ķīnas otrā posma 
standartiem smagiem transportlīdzekļiem (kas stāsies spēkā 2008. gada jūlijā), un ir 
samazināta par aptuveni 10 % vieglajiem transportlīdzekļiem un par aptuveni 15 % 
smagajiem transportlīdzekļiem. Turklāt ir pievienoti N1 transportlīdzekļi (vieglie kravas 
automobiļi vai furgoni), kas ir iespējams tā dēļ, ka masa ir atkarīga no CO2 standarta. Šie 
standarti Eiropu pielīdzinātu globālajai “vislabākajai praksei” un efektīvi palīdzētu Eiropas 
industrijai sagatavoties Japānas un Ķīnas noteikumu ievērošanai, līdz ar to atvieglojot 
piekļuvi šiem tirgiem. 

 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Grozījums Nr. 25 
10. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA 

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
dalībvalstis no [...36 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]: 

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
dalībvalstis no [...54 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]: 
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Or. de 

Pamatojums 

Nepieciešamība apstiprināt visu ražotāju izgatavotos tipus vienlaicīgi radītu administratīvas 
grūtības un nepārvaramas problēmas gan tipa apstiprinātājiestādēm, gan ražotājiem. Eiropā 
vien pašlaik ir apmēram 600 tipi, līdz ar to apstiprināšana 36 mēnešu laikā nav iespējama. 
Turklāt, prioritātes došana jaunu tipu apstiprināšanai atbilstu ES iedibinātajai praksei. 
Jānošķir arī jauni un esoši tipi — ja prioritāte ir dota jaunu tipu apstiprināšanai, tas 
nodrošinās, ka visi tipi, kas nonāk tirgū, ir pārbaudīti. Pašreizējie tipi var iziet 
apstiprināšanas procesu vēlāk. 

 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt 

Grozījums Nr. 26 
10. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA 

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
dalībvalstis no [...36 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]: 

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
dalībvalstis no [...54 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]: 

Or. de 

Pamatojums 

Attiecībā uz jau pārdošanā esošo tipu apstiprinājumu ir jādod ražotājiem pietiekams laiks. 
Kas attiecas uz tiesību aktiem par atkritumiem, tirgū esošajiem tipiem ir paredzēts 12 mēnešu 
pārejas laiks. Ierosinātajā grafikā ir, no vienas puses, ņemts vērā, ka noteiktus tipus aizstās 
ar citiem modeļiem, un, no otras puses, ka direktīvā ir jāiekļauj tipi ar lielāku darbības 
ilgumu. 
 

Grozījumu iesniedza Chris Davies 

Grozījums Nr. 27 
10. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA 

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
dalībvalstis no [...36 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]: 

3. Ja šīs direktīvas prasības nav ievērotas, 
dalībvalstis no [...54 mēneši pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā]: 

Or. en 
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Pamatojums 

Vēlamajam datumam ir paliek pietiekami mērķtiecīgam attiecībā uz vidi, taču vienlaicīgi 
jāņem vērā praktiskas grūtības, kas nozarē rastos, ja būtu prasība ievērot 36 mēnešu termiņu. 

 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Grozījums Nr. 28 
I PIELIKUMA 9.A PUNKTS (jauns) 

 9.a. Lai pārbaudītu šajā direktīvā noteikto 
mērķu īstenošanu, kompetentā iestāde, 
vienojoties ar ražotāju, var izvēlēties citas 
formulas. Tās var atšķirties no šeit 
aprakstītajām iespējām, ja tās ietver 
pārliecinošas kontroles iespējas. 

Or. de 

Pamatojums 

Tā vietā, lai noteiktu pārbaudes formulas, kompetentajai iestādei jāļauj brīvi izvēlēties citas 
iespējas, ja tās samazina gan iestādes, gan ražotāja izdevumus. Vienlaikus ir jānodrošina, ka 
šīs citas kontroles iespējas ir pārliecinošas. Šis otrais nosacījums ļauj nodrošināt direktīvas 
mērķu īstenošanu. 
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