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PR_COD_1am 
 
 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums  

 * Konsultācijas procedūra 
Nodoto balsu vairākums 

 **I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums) 
Nodoto balsu vairākums 

 **II Sadarbības procedūra (otrais lasījums) 
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai   
 Absolūtais dalībnieku vairākums kopīgā viedokļa noraidīšanai vai 
izmaiņām 

 *** Piekrišanas procedūra 
Dalībieku absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas nosaukti 
Eiropas Kopienas Līguma105.,107.,161.un 300. pantos un Eiropas 
Savienības Līguma 7. pantā.  

  ***I       Kolektīvā lēmuma procedūra (pirmais lasījums) 
Nodoto balsu vairākums 

 ***II Kolektīvā lēmuma procedūra (otrais lasījums) 
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Dalībnieku absolūtais vairākums kopīgā viedokļa noraidīšanai vai 
izmaiņām  

 ***III Kolektīvā lēmuma procedūra (trešais lasījums) 
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai 

 
(Informācijas par procedūru pamatā ir komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)   
 

 
 
 
 

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos 

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot trekniem un kursīva 
burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem(tieviem) un kursīva burtiem, tā ir 
norāde  attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām likumdošanas 
tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir ieteicama 
korekcija( piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.         
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EIROPAS PARLAMENTA TIESISKAS REZOLŪCIJAS   PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Transportlīdzekļu tipu ražošanas atļauju 
Padomes direktīvu attiecībā uz detaļu atkārtotu lietojamību, pārstrādes iespējām 
(reciklēšanu) un izejvielu  ottreizējo izmantošanu un par Padomes direktīvas 
70/156/EWG  grozījumiem(KOM(2004)0162 – C5 – 0126/2004 – 2004/0053(COD))   
(Kolektīvā lēmuma procedūra:pirmais lasījums) 

 Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0162)1,  

– pamatojoties uz Eiropas Kopienas (EG) dibināšanas līguma 2. sadaļas 251. pantu un 95. 
pantu, uz kura bāzes komisijas priekšlikums tajā tika izplatīts (C5 – 0126/2004),   

– pamatojoties uz tā kārtības ruļla 51. pantu, 

– ņemot vērā Vides, tautas veselības un pārtikas produktu drošības komisijas ziņojumu (A6 
– 0000/2004),  

1. pieņem šīs komisijas priekšlikuma grozījumu, 

2. uzaicina komisiju, to izstrādāt no jauna, ja tai ir nodoms šo priekšlikumu kardināli grozīt, 
vai aizstāt ar citu tekstu;    

3. pilnvaro savu priekšsēdētāju Parlamenta viedokli paziņot komisijai un Padomei. 

Komisijas priekšlikums 
 

Parlamenta grozījumi 

                                                      1. grozījumu priekšlikums 
4. PANTS, 54. SADAĻA 

(5) „reprezentatīvs“ transporta līdzeklis ir 
transporta līdzekļa veids, kuru atļaujas 
izsniedzējiestāde attiecībā uz detaļu 
atkārtotu lietojamību, pārstrādes iespējām 
(reciklēšanu) un izejvielu otrreizējo 
izmantošanu  uzskata par 
visproblemātiskāko;   

(5) „reprezentatīvs transporta līdzeklis“ ir 
transporta līdzekļa veids, kuru, vienojoties 
ar ražotāju, atļaujas izsniedzējiestāde 
attiecībā uz detaļu atkārtotu lietojamību, 
pārstrādes iespējām(reciklēšanu)un 
izejvielu otrreizējo izmantošanu uzskata 
par visproblemātiskāko; 

Pamatojums 

Reprezentatīvā transporta līdzekļa“identifikācija tiek atvieglota un no pārpratumiem var 
izvairīties, ja atļauju izsniedzējiestāde, vienojoties ar ražotāju, izvēlas tipu. Tas atbilst arī tipu 
pārbaudei ES un tas ir arī komisijas mērķis (nodoms), jo pamatojumā (6.2.3.) teikts:“Šos 
                                                 
1 Oficiālajā vēstnesī vēl nav publicēts. 
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transporta līdzekļus izvēlas atļauju izsniedzējiestāde,  vienojoties ar viena tipa dažādu versiju  
ražotāju  
 

2. grozījumu priekšlikums 
5. PANTS, 3.SADAĻA 

(3) Atļauju izsniedzējiestāde pārbauda,vai 
no polimēriem vai elastomēriem ražotās un 
demontāžas sarakstā pēc šis Direktīvas 1. 
pielikuma 2. sadaļas apzīmētās būvdetaļas 
ir raksturotas saskaņā ar 20031 gada 27. 
februāra komisijas lēmumu 2003/138/EG 
par raksturojošo normu noteikšanu detaļām 
un materiāliem atbilstoši direktīvai 
2000/53/EG.  

(3) Atļauju izsniedzējiestādei jāpārbauda, 
vai ražotājs ir veicis nepieciešamos 
pasākumus nodrošinot, lai no polimēriem 
un elastomēriem ražotās un demontāžas 
sarakstā pēc šīs Direktīvas 1. pielikuma 2. 
sadaļas apzīmētās būvdetaļas ir raksturotas 
saskaņā ar 2003. gada 27. februāra1 
komisijas lēmumu 2003/138/EG par 
raksturojošo normu noteikšanu detaļām un 
materiāliem atbilstoši Direktīvai 
2000/53/EG.    

Pamatojums 

Praksē no polimēriem vai elastomēriem ražotās detaļas tiek raksturotas tikai pēdējā fāzē 
pirms ražošanas sākuma, kad veida (tipa) pārbaude jau ir  beigusies. Šīs instrukcijas 
ievērošana novestu pie tā, ka ražotājam būtu jābūvē papildus prototipi, lai pārbaudes brīdī 
raksturotu no polimēriem un elastomēriem ražotās būvdetaļas. Abām pusēm efektīvāks 
risinājums būtu, ja atļauju izsniedzējiestāde pārbauda, vai ražotājs ir veicis vajadzīgos 
pasākumus( līdz ar to uzņemoties atbildību), lai nodrošinātu minēto detaļu raksturojumu. 
Atļauju devējinsitūcija, protams, vēlāk ražotāju var vēlreiz pārbaudīt.            
 

 3. grozījumu priekšlikums 
10. PANTS, 3. SADAĻA, IEVADS 

(3) Sākot no [36 mēnešiem kopš šīs 
Direktīvas stāšanās spēkā]   

(3) Sākot no [72 mēnešiem kopš šīs 
Direktīvas stāšanās spēkā] 

 

Pamatojums 

Nepieciešamība vienlaikus pakļaut visus ražotāju tipus tipu pārbaudei izraisa gan atļauju 
izsniedzējiestādēm, gan ražotājiem nepārvaramas administratīvas grūtības. Eiropā vien 
šobrīd ir apm. 600  tipi,,kurus 36 mēnēšu laikā nav iespējams pārbaudīt. Turklāt ES praksei 
atbilst sekojošs fakts, ka jaunu veidu pārbaudei tiek piešķirta  prioritāte. Bez tam vajadzētu 
diferencēt jaunos un jau eksistējošos tipus. Ja jaunu veidu pārbaudei ir priekšroka, tad tiek 
garantēts , ka visi tirgū ienākošie jaunie veidi tiek pārbaudīti. Daļēji  (pakāpeniski) var 
pārbaudīt jau eksistējošos  tipus.  
                                                 
1 ABl. L 53 no 28.2.2003, 58. lpp  
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4. grozījumu priekšlikums 
1. PIELIKUMS, 4. PUNKTS, 1. IEVADS 

4. Katram transportlīdzekļa tipam tiek 
izvēlēts viens reprezentatīvs tips un, proti:   

4. Tā kā atļauju izsniedzējiestāde un 
ražotājs vienojoties neidentificē noteikta 
tipa par problemātiskāko uzskatīto 
transporta līdzekli, ņemot vērā detaļu 
atkārtoto lietojamību, pārstrādes iespējas 
(reciklēšanu) un izejvielu otrreizējo 
izmantošanu, katram transportlīdzekļa 
veidam tiek izvēlēts reprezentatīvs 
transportlīdzeklis un, proti, 

Pamatojums 

Skat.1. grozījumu priekšlikuma pamatojumu.  
 

5. grozījumu priekšlikums 
1. PIELIKUMS, 9.PUNKTS 

9. Lai pārbaudītu materiālus un detaļu 
masas, pēc atļauju izsniedzējiestādes 
ieskata ražotājs tās rīcībā katram būves 
veidam nodod reprezentatīvus 
transportlīdzekļus un detaļas, kuras 
sērijveidā tiek iebūvētas šajā 
transportlīdzeklī.  

9.Lai pārbaudītu materiālus un detaļu  
masas,pēc atļauju izsniedzējiestādes 
ieskata ražotājs tās rīcībā nodod 
transportlīdzekļus un detaļas.  

Paredzēts teksta vienkāršošanai.  
 

6. grozījumu priekšlikums 
PIELIKUMS II, PUNKTS 3.2.1.1. 

3.2.1.1. Darba metode :aizdedze ar 
dzirksteli/pašaizdedze, četru taktu/ 
divtaktu (dzinējs) 

Svītrots 

Pamatojums 

Lai vienkāršotu administratīvos pasākumus  Pielikumā II vajadzētu dot tikai datus, kas ir 
svarīgi attiecībā uz transportlīdzekļa detaļu atkārtotu lietojamību, pārstrādes 
iespējām(reciklēšanu)izejvielu otrreizējo izmantošanu. Šie dati šajā ziņā nav svarīgi.    
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7. grozījumu priekšlikums 
PIELIKUMS II, PUNKTS 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Cilindru skaits un izkārtojums
  

Svītrots 

Pamatojums 

Skat. 6. grozījumu priekšlikuma pamatojumu. 
 

8. grozījumu priekšlikums 
PIELIKUMS II, PUNKTS 3.2.1.3. 

3.2.1.3 Cilindra darba tilpums (s).....cm3  Svītrots  

Pamatojums 

.Skat. 6. grozījumu priekšlikuma pamatojumu. 

9. grozījumu priekšlikums 
PIELIKUMS II, PUNKTS 3.2.2. 

3.2.2. Degviela:dīzelis/benzīns/nafta/etanols Svītrots 

 

Pamatojums 

Skat.6. grozījumu priekšlikuma pamatojumu. 
 

10. grozījumu priekšlikums 
PIELIKUMS II, PUNKTS 4.2. 

4.2. Veids (mehānisks, hidraulisks, 
elektrisks u.t.t.) 

Svītrots 

 

Pamatojums 

Skat. 6. grozījumu priekšlikuma pamatojumu. 
 

11. grozījumu priekšlikums 
PIELIKUMS II, PUNKTS 4.5.1. 
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4.5.1.Tips (rokas 
ātrumpārslēdzējs/automātiskais/ 
bezpakāpju ātruma pārslēgs) 

Svītrots 

 

Pamatojums 

Skat. 6. grozījumu priekšlikuma pamatojumu.  
 

12. grozījumu priekšlikums  
PIELIKUMS II, PUNKTS 4.9. 

4.9. Diferenciālis:jā/nē/fakultatīvs Svītrots 

 

Pamatojums 

Skat.6. grozījumu priekšlikumu.  
 

13. grozījumu priekšlikums 
PIELIKUMS II,PUNKTS 9.10.3.1. 

9.10.3.1.Skaits Svītrots 

 

Pamatojums 

Skat. grozījumu priekšlikuma pamatojumu 
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PAMATOJUMS 

Direktīvu priekšlikuma mērķis ir noteikt nepieciešamos nosacījumus , kurus ievērojot,  
vieglās automašīnas un citas vieglās kravas mašīnas iespējams konstruēt tā, ka tie izpilda 
nepieciešamās minimālās kvotas attiecībā uz „detaļu atkārtotu lietojamību“, „pārstrādes 
iespējām(reciklēšanu)“ un „izejvielu otrreizējo izmantošanu“.   
 
Ziņotājs secina, ka komisijas priekšlikuma tālākais mērķis ir saistīts ar vides politiku, 
 

- vismaz katra tranportlīdzekļa 85 detaļu masas procentiem jābūt atkārtotai lietojamībai 
un /vai pārstrādājamiem (reciklējamiem) un 

- vismaz 95 katra transportlīdzekļa detaļu masas procentiem jābūt atkārtotai lietojamībai  
un/vai izejvielas jāizmanto otrreiz.  

 
Ziņotāja iesniegtajiem grozījumu priekšlikumiem nav nodoms mainīt direktīvu priekšlikuma 
pamatprincipus, bet ir mērķis šīs direktīvas ieviešanu padarīt praktiskāku visiem – šajā 
gadījumā atļauju izsniedzējiestādei un mašīnbūvei.  
Nepieciešamie administratīvie pasākumi un no tiem izrietošās birokrātiskās izmaksas  Eiropas 
mašīnbūvi var stipri negatīvi ietekmēt un tādēļ tās vajadzētu  cik vien iespējams samazināt.  
Tādēļ korespondents lielā mērā, ņemot vērā ES Lisabonas stratēģiju  un iekšējā tirgus 
realizāciju, arī šajā direktīvā seko mērķim cik vien iespējams vienkāršot no jauna 
izstrādājamās tiesiskās normas no to praktiskās ieviešanas viedokļa .   
 
Pamatojot direktīvu, komisija secina, ka „uz pārstrādāšanu (reciklēšanu) orientētās 
konstrukcijas “koncepciju, izstrādājot jaunus transporta līdzekļus,  jau kopš  deviņdesmito 
gadu sākuma ražotāji ievieš praksē. Jaunie transporta līdzekļi, kurus ražo kopš šī gadu desmita 
sākuma – salīdzinot visā pasaulē – ievēro augstus un augstākos standartus atiecībā uz 
pārstrādāšanas iespējām (reciklēšanu), detaļu atkārtotu lietojamību un izejvielu otrreizējo 
izmantošanu.  
 
Vides aizsardzība un videi draudzīgi transporta līdzekļi ietekmē patērētāju pirkšanas lēmumu 
un tādējādi kļuvuši par konkurences faktoru.  
 
Direktīva satur dažus aspektus, kas no iespējami plašākas vides aizsardzības viedokļa nav 
nepieciešamas, bet kas izraisa administratīvas sekas, no kurām būtu jāizvairās.   
 
Komisija savā priekšlikumā paredz, ka 36 mēnešus pēc direktīvas stāšanās spēkā visiem 
jaunajiem trasporta līdzekļiem jāiziet attiecīgā veida(tipa) pārbaude un atbilstoša atļauja.Šāda 
priekšlikuma rezultātā visiem jau šajā sērijā uzbūvētajiem transportlīdzekļiem no jauna jāiziet 
pārbaude.Tas attiektos arī uz transporta līdzekļiem  kuru modeļus visdrīzākajā laikā mainīs. 
Būtu nepieciešamas jaunas konstrukcijas ražošanas procesa laikā. Ražotāju piegādes  un līdz 
ar to viņu konkurences spējas šajā situācijā kļūtu ievērojami sliktākas.   
Attiecībā uz jau minētajiem, šobrīd esošajiem pārstrādes (reciklēšanas) standartiem ir 
nepieciešams ilgāks pārejas periods, kas ņem vērā mašīnbūvē esošos ražošanas ciklus. 72 
mēnešu ilgajam spēkā stāšanās periodam būtu saprātīgs un vēlams efekts, ka visi jaunie veidi, 
kas jau šobrīd tiek projektēti uz rasēšanas dēļa, atbilst šai direktīvai.  
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Arī no atļauju izsniedzējiestādes viedokļa 36 mēnešu laika periods nav reāls.Eiropas tirgū ir 
apm. 600 tipu, kas šajā laika posmā būtu no jauna jāpārbauda. Ir paredzams, ka tas vienkārši 
nav paveicams un varētu novest pie tirgus izkropļojošas izņēmuma gadījuma regulēšanas.      
 
 Direktīva nosaka, ka ražotājiem katram tipam jāiesniedz izsmeļošs pārstrādes (reciklēšanas) 
apraksts, ko varētu izmantot nākamais lietotā transportlīdzekļa savācējs un tam jāpamatojas 
uz tehniku, kas tipa atļaujas iesnieguma brīdī jau ir pieejama vai tiek attīstīta.Jauna 
transportlīdzekļa lietošanas cikls šobrīd caurmērā sastāda 12 līdz 14 gadus, dažkārt 
ilgāk.Pagājušajos 10 gados likvidēšanas un reciklēšanas tehnoloģijas ir strauji attīstījušās. 
Neviens nespēj paredzēt, kādas tehnoloģijas attīstīsies nākotnē .Tādēļ ražotāju apraksts, ņemot 
vērā šobrīd esošās atkritumu likvidēšanas tehnoloģijas, nav nepieciešams. Ja astoņdesmitajos 
gados bija noteikts, ka dati jāieraksta  disketē, šobrīd varētu rasties problēmas tos nolasīt, 
izmantojot  mūsdienu datortehniku.Šis varētu būt salīdzinošs piemērs.   
 
Mašīnražotāju tipu daudzveidība ir ārkārtīgi liela. Tādēļ nepieciešams un tāda ir arī prakse, 
ka, atļauju izsniedzējiestāde izvēlas reprezentatīvo transportlīdzekli nevis viena, bet 
vienojoties ar ražotāju. Lai izvairītos no pārpratumiem, šim nosacījumam jābūt ietvertam 
direktīvā.    
 
Direktīva nosaka, ka detaļas no polimēriem un elastomēriem tipa pārbaudē ir atbilstoši 
iezīmētas. Turklāt netiek ņemts vērā, ka izveidojot jaunu transporta līdzekli, laikā līdz sērijas 
gatavībai, bieži īsi pirms ieviešanas ražošanā vēl tiek veiktas nelielas izmaiņas. Tādēļ 
praktiskāk ir, iestāde tipa pārbaudes laikā nodrošina, ka ražotājs ir veicis nepieciešamos 
pasākumus detaļu raksturošanā. Tādējādi par galīgo raksturojumu atbild ražotājs.  Atļauju 
izsniedzejiestādei jebkurā laikā - arī ražošanas procesā – ir iespēja pārbaudīt raksturošanas 
pienākuma realizēšanu.  
 
Pielikumā II korespondents tipu apraksta lapā veic dažus svītrojumus, kas ir mazsvarīgi 
reciklēšanai, detaļu atkārtotai lietojamībai un izejvielu otrreizējai izmantošanai.Apraksts savā 
tagadējā redakcijā novestu pie nevajadzīgām birokrātiskām izmaksām.  
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