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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par „tīro” autotransporta 
līdzekļu izmantošanas veicināšanu
(KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0634)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0008/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumus (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8. apsvērums

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 

(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 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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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.

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 to izmantotu 
kā pamatu robežvērtībām, kas noteiktas 
šajā direktīvā attiecībā uz smagajiem 
transportlīdzekļiem virs 3,5 tonnām. 
Attiecībā uz transportlīdzekļiem zem 3,5 
tonnām labākais pamats robežvērtību 
noteikšanai būtu Euro 5 standarti, kurus 
Komisija ieteica priekšlikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par tipa 
apstiprinājumu mehāniskiem 
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisiju 
un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta 
informācijai, ar ko groza Direktīvu 
72/306/EEK un Direktīvu ../../EK. Tomēr 
jānodrošina iespēja grozīt vai ieviest 
jaunas robežvērtības, lai ņemtu vērā 
jaunāko tehnoloģisko attīstību.
_______________
1 KOM(2005)0683.

Pamatojums

Valsts iepirkuma saistībām jāattiecas arī uz mazjaudas kravas automobiļiem (skatīt 
pamatojumu 1. a punkta grozījumam). EVV standarts ir attiecināms tikai uz 
transportlīdzekļiem, kuru masa ir lielāka par 3,5 tonnām, tāpēc mazjaudas kravas 
automobiļiem jāpiemēro cits standarts.  Euro 5 standarts ir visjaunākais standarts, kuru 
Komisija ieteica pasažieru automobiļiem un mazjaudas kravas automobiļiem, tāpēc tas ir 
vispiemērotākais kā pamats robežvērtībām, kas noteiktas jaunajā pielikumā attiecībā uz 
mazjaudas kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 2
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Lai nodrošinātu ļoti smalku cieto 
daļiņu (PM) emisiju kontroli, Komisijai 
arī jāapsver tas, ka līdzās pašreiz 
noteiktajai daļiņu masai jānosaka daļiņu 
skaits.
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Pamatojums

Tā kā smalkās cietās daļiņas ir bīstamākas veselībai nekā lielākās daļiņas, ir būtiski emisijās 
kontrolēt ne tikai daļiņu masu, bet arī to skaitu. Lai novērstu to, ka nākotnē tiek izstrādāti 
filtri, kas atbilstu cieto daļiņu masas robežvērtību prasībām, bet caur kuriem varētu izkļūt 
liels skaits ļoti smalko daļiņu, ir jāievieš jauns standarts, kas ierobežotu emisijās pieļaujamo 
daļiņu skaitu. Pašreiz vēl nevar noteikt skaita standartu, jo ANO/EEK veic pētījumu daļiņu 
piesārņojuma noteikšanas programmā (DPNP).  ANO/EEK darba grupa joprojām pārbauda 
šo jautājumu. Kad būs pieejami DPNP rezultāti, ar komitoloģijas procedūrām ieviesīs virkni 
standartu.

Grozījums Nr. 3
11. apsvērums

Direktīva dalībvalstīm neliedz veicināt to, 
lai transporta līdzekļi ar uzlabotiem vides 
efektivitātes rādītājiem tiktu iepirkti arī 
kategorijās ar pilnu masu zem 3,5 t, dodot 
priekšroku jaunākajiem piesārņotāju 
emisijas Euro standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 70/220/EK un vieglo automobiļu 
kategorijā – transporta līdzekļiem, kuru 
CO2 emisija ir zemāka par 120 g/km, 
ņemot vērā visas transporta līdzekļu 
tehnoloģijas, ieskaitot tās, kurās izmanto 
benzīnu un dīzeļdegvielu, kā arī tās, kurās 
izmanto alternatīvas degvielas un 
tehnoloģijas, piemēram, biodegvielu, 
dabasgāzi, sašķidrinātu naftas gāzi, 
ūdeņradi, vai elektrisko vai hibrīdo 
iekšdedzes/elektrisko dzinējsistēmas.

Direktīva dalībvalstīm neliedz veicināt to, 
lai tiktu iepirkti arī cita veida transporta 
līdzekļi ar uzlabotiem vides efektivitātes 
rādītājiem, kas nav noteikti šajā Direktīvā, 
dodot priekšroku jaunākajiem piesārņotāju 
emisijas Euro standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 70/220/EK un vieglo automobiļu 
kategorijā – transporta līdzekļiem, kuru 
CO2 emisija ir zemāka par 120 g/km, 
ņemot vērā visas transporta līdzekļu 
tehnoloģijas, ieskaitot tās, kurās izmanto 
benzīnu un dīzeļdegvielu, kā arī tās, kurās 
izmanto alternatīvas degvielas un 
tehnoloģijas, piemēram, biodegvielu, 
dabasgāzi, sašķidrinātu naftas gāzi, 
ūdeņradi, vai elektrisko vai hibrīdo 
iekšdedzes/elektrisko dzinējsistēmas.

Pamatojums

Nepieciešamas izmaiņas, kas saistītas ar grozījumu, ar kuru šī Direktīva tiek attiecināta arī 
uz mazjaudas kravas automobiļiem.

Grozījums Nr. 4
1.a pants (jauns)

7.a pants
Darbības joma

Direktīva ir attiecināma uz šādām 
autotransporta līdzekļu grupām:
(a) transportlīdzekļi, kuru tehniski 
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pieļaujamā maksimālā masa ar kravu ir 
lielāka par 3,5 tonnām M2 un  M3
kategorijās, kā noteikts Direktīvas 
[XXXX/XX/EK] II pielikumā1;
(b) transportlīdzekļi, kuru tehniski 
pieļaujamā maksimālā masa ar kravu ir 
lielāka par 3,5 tonnām N2 un N3
kategorijās, kā noteikts Direktīvas 
[XXXX/XX/EK] II pielikumā un
(c) mazjaudas transportlīdzekļi, kuru 
tehniski pieļaujamā maksimālā masa 
nepārsniedz 3,5 tonnas N1 kategorijā, kā 
noteikts Direktīvas [XXXX/XX/EK] II 
pielikumā.
_______
1Tas atbilst Komisijas priekšlikumam 

KOM(2003)0418, 2003/0153 (COD), kas grozīts 
ar KOM(2004)0738 , kurš pašlaik atrodas 
koplēmuma procesā. Atsauci ievietos, tiklīdz 
pamatdirektīvu pieņems.

Pamatojums

Direktīvas darbības jomai ir jābūt skaidrai un tās darbības joma jāattiecina jau tagad  uz 
mazjaudas transportlīdzekļiem. Jāatceras, ka pēc provizoriskiem aprēķiniem, no 162000 
transportlīdzekļu grupās a), b) un c), kurus valsts iestādes iegādājas katru gadu, 110 000 ir 
mazjaudas transportlīdzekļi.

Grozījums Nr. 5
2.panta b) apakšpunkts

„Tīrais transporta līdzeklis” nozīmē jaunu 
autotransporta līdzekli, kas atbilst 
„uzlabota, videi mazāk kaitīga transporta 
līdzekļa” (EEV) standartam, kas definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2005/55/EK 1. panta c) 
apakšpunktā un skaitliski raksturots I
pielikuma 6.2.1. sadaļā direktīvas 
pašreizējā versijā.  

„Tīrais transporta līdzeklis” nozīmē jaunu 
autotransporta līdzekli, kuru darbina 
dzinējs, kas atbilst pieļaujamām emisiju 
robežvērtībām, kuras noteiktas pielikuma
attiecīgajās tabulās.

Pamatojums

„Tīrā” transportlīdzekļa definīcijai nevajadzētu aprobežoties tikai ar lieljaudas 
transportlīdzekļiem virs 3,5 tonnām, un tā nav jāpiesaista robežvērtībām, kas noteiktas citā 
direktīvā, jo īpaši tāpēc ka šīs robežvērtību prasības nav pārāk augstas.  Robežvērtības tāpēc 
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ir iekļautas šīs Direktīvas jaunajā pielikumā, lai varētu arī iekļaut robežvērtības mazjaudas 
transportlīdzekļiem. EVV standartu sākotnēji izmantoja kā pamatu robežvērtību noteikšanai, 
kas norādītas jaunā pielikuma 1. un 2. tabulā, bet ar dažām izmaiņām atbilstīgi straujajai 
tehnoloģiju attīstībai. 

Grozījums Nr. 6
3.pants

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā 
uz autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz 
transporta pakalpojumus koncesijas 
ietvaros vai ar valsts iestādes atļauju, 
turpmāk „uzņēmēji”, būtu „tīrie” transporta 
līdzekļi atbilstoši 2. panta definīcijai.

Dalībvalstis gādā, lai vismaz 35 % kvota 
attiecībā uz tiem autotransporta līdzekļiem
visās grupās, kas norādītas 1.a panta 
punktos no a) līdz c), kurus konkrētajā 
gadā iepērk vai iznomā valsts iestādes un 
uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk 
„uzņēmēji”, būtu „tīrie” transporta līdzekļi 
atbilstoši 2. panta definīcijai.

Pamatojums

Kvotas tiek ieviestas tādēļ, lai palielinātu "tīro” transportlīdzekļu pieprasījumu tirgū, 
iesaistot valsts pasutījumu. Kvotai ir jābūt pietiekamai ne tikai, lai nodrošinātu apjomradītus 
ietaupījumus, bet ar tās palīdzību arī jāpanāk plaši izvērsts Euro standartiem atbilstošs valsts 
transports. Lai sasniegtu šos mērķus, būtu nepieciešama vismaz 35 % kvota.

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. Pielikumu var pielāgot atbilstīgi 
tehniskajiem sasniegumiem un ņemot 
vērā attīstības tendences transportlīdzekļu 
tirgū saskaņā ar 5. panta 2. punktā 
minēto procedūru. Tomēr šie grozījumi 
nedrīkst samazināt prasības attiecībā uz 
robežvērtībām vides prasību ziņā. 
Pēc ANO/EEK Cieto daļiņu noteikšanas 
programmas pabeigšanas, ko īstenoja 
transportlīdzekļu noteikumu 
saskaņošanas pasaules foruma 
uzraudzībā pielikumu groza saskaņā ar 
5. panta 2. punktā minēto procedūru, 
pārskatot cieto daļiņu robežvērtības masas 
izteiksmē un ieviešot skaitliskas 
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robežvērtības.

Pamatojums

Lai panāktu efektivitāti, šajā Direktīvā noteiktās robežvērtības regulāri jāpārskata, ņemot 
vērā tehnoloģiskos sasniegumus. Tiklīdz parādās jauni Euro standarti transportlīdzekļiem, 
Direktīvā noteiktās robežvērtības ir jāmaina, ja gadījumā tas nav pietiekami augstas. 
Koplēmuma procedūra vienkārši ir pārāk ilga, lai nodrošinātu šādu pārskatīšanu, tāpēc 
referents iesaka izmantot komitoloģijas procedūru. Tomēr, lai nodrošinātu, ka robežvērtības 
netiek palielinātas, ir iekļauta drošības klauzula. Attiecībā uz skaitliskām cieto daļiņu 
robežvērtībām skatīt iepriekšējos pamatojums.

Grozījums Nr. 8
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 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.

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 8. pantā minētās 
dienas Komisija sagatavo ziņojumu par 
direktīvas piemērošanu un par dalībvalstu 
paveikto, cenšoties sasniegt nosprausto 
mērķi, iepērkot citus „tīros” transporta 
līdzekļus, uz kuriem neattiecas šī 
Direktīva, tostarp energoefektīvus 
transportlīdzekļus un transportlīdzekļus, 
kuru CO2 emisijas ir mazākas par 
120 g/km. 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 par to, vai 
pielikumā iekļaut CO2 robežvērtības un 
cieto daļiņu skaitu attiecībā uz visiem 
transportlīdzekļiem, ja tas jau nav izdarīts 
saskaņā ar 4. pantu. Komisija nodrošina 
pietiekamu progresu jautājumos par cieto 
daļiņu skaita noteikšanas metodoloģiju, 
lai, cik drīz vien iespējams, varētu ieteikt 
standartus visiem transportlīdzekļiem, bet 
ne vēlāk kā iepriekšminētajā ziņojuma 
sagatavošanas laikā.  

Pamatojums

Lai transportlīdzekli varētu uzskatīt par tiešām „tīru”, tam ir jāatbilst arī CO2 un cieto daļiņu 
skaita emisiju standartiem.
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Grozījums Nr. 9
Pielikums (jauns)

PIELIKUMS: Emisiju robežvērtības uzlabotiem, videi draudzīgiem transportlīdzekļiem

1. tabula:  Robežvērtības autotransportam ar tehniski pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t – ESC un ELR pārbaudes

Oglekļa monoksīda 
masa

(CO) g/kWh

Ogļūdeņražu masa
(HC) ) g/kWh

Slāpekļa oksīdu 
masa

(NOx) ) g/kWh

Cieto daļiņu masa
(PT) g/kWh

Dūmi

m-1

Cieto daļiņu skaits(1)

(PM)

1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Skaitliskās robežvērtības tiks noteiktas vēlāk.

Dīzeļdegvielas dzinējiem, kuriem jāveic arī ETC pārbaudes, un īpaši gāzes dzinējiem oglekļa monoksīda masa, metānu nesaturošo ogļūdeņražu 
masa, metāna masa (gadījumos, kad tas piemērojams), slāpekļa oksīdu un cieto daļiņu masa (gadījumos, kad tas piemērojams) nedrīkst 
pārsniegt 2. tabulā noteiktās robežvērtības.

2. tabula:  Robežvērtības autotransportam ar tehniski pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t – ETC pārbaudes

Oglekļa monoksīda 
masa

(CO) g/kWh

Metānu nesaturošo 
ogļūdeņražu masa
(NMHC) g/kWh

Metāna masa

(CH4) g/kWh(1)

Slāpekļa oksīdu 
masa

(NOx) g/kWh

Cieto daļiņu masa
(PT) g/kWh

Cieto daļiņu skaits(2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Tikai gāzes dzinējiem.
(2) Skaitliskās robežvērtības tiks noteiktas vēlāk.
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3. tabula:  Robežvērtības autotransportam ar tehniski pieļaujamo masu līdz 3,5 t 
 

Robežvērtības

Oglekļa monoksīda 
masa
(CO)

Ogļūdeņražu masa
(HC)

Slāpekļa oksīdu 
masa
(NOx)

Ogļūdeņražu un 
slāpekļa oksīdu 

masa
(HC + NOx)

Cieto daļiņu masa
(PM)

Cieto daļiņu skaits(1)

(PM)

Atskaites 
masa
(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Kategorija Klase PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI
N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0

II 1305 < RM 
≤ 1760

1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Paskaidrojumi: PI = dzirksteļaizdedze, CI = kompresijaizdedze
(1) Skaitliskās robežvērtības tiks noteiktas vēlāk. 
(2) Dzirksteļaizdedzes cieto daļiņu masas standarti attiecināmi tikai uz transportlīdzekļiem ar tiešās iesmidzināšanas dzinējiem, kas darbojas pilnīgi vai daļēji liesa degmaisījuma režīmā. 

Pamatojums

Lai mazjaudas automobiļi nebūtu piesaistīti EEV standartam, kas paredzēts lieljaudas transportlīdzekļiem, un lai varētu attiecināt valsts 
pasūtījuma saistības arī uz mazjaudas automobiļiem (un vēlāk, lai būtu vieglāk tās attiecināt arī uz vieglajiem automobiļiem), referents iesaka 
izmantot nevis EEV direktīvas standartu tabulas, bet šo jauno pielikumu, un iekļaut Euro 5 standartu, kā ieteikusi Komisija.   Attiecībā uz EEV 
standartu ir izdarītas divas nozīmīgas izmaiņas, kas saistītas ar būtisku ietekmi uz veselību un vidi:   slāpekļa oksīdu robežvērtību pazemināšana no 
2 uz 1, un cieto daļiņu masas robežvērtības pazemināšana no 0,02 uz 0,002. Abas šīs ieteiktās robežvērtības atbilst Vācijas Federālās Vides 
aģentūras (Umwelt Bundesamt) priekšlikumiem jau 2003. gadā. Attiecībā uz NOx robežvērtībām jāatzīmē, ka ASV tāda paša veida 
transportlīdzekļiem tās ir 0,4.  Cieto daļiņu robežvērtības ir ieteiktas tāpēc, ka tikai ar 0,002 robežvērtību būs iespējams panākt to, lai filtra 
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izmantošana būtu obligāta.  
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PASKAIDROJUMS

Ziņojuma galvenais mērķis

Jūsu referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un pilnībā atbalsta centienus panākt 
nepieciešamos gaisa kvalitātes, vides un veselības jomas uzlabojumus, arī ar valsts 
ieguldījumu palīdzību tīrāku transportlīdzekļu tirgū.

Šī direktīva jāaplūko plašākā kontekstā, jo īpaši ņemot vērā jauno EURO VI standartu, kurš, 
tāpat kā šī direktīva, ir paredzēts transportlīdzekļiem  ar pilnu masu, kas lielāka nekā 
3,5 tonnas, un mazjaudas automobiļiem. Šī jaunu, stingrāku standartu ieviešana attiecībā uz 
visiem jauniem transportlīdzekļiem ir izšķiroša, lai panāktu ilgtermiņa uzlabojumus vides un 
veselības jomā, un tieši tāds arī ir mūsu darba galvenais mērķis. 

Šis ziņojums tāpēc uzskatāms par soli ceļā uz aizvien stingrāku standartu ieviešanu nākotnē. 
Tāpēc jūsu referenta ierosināto grozījumu mērķis ir trīskāršs.  

Pirmkārt, īstermiņā panākt nozīmīgākus sasniegumus vides jomā, padarot stingrākus 
ierosinātos EEV standartus.  

Otrkārt, šādas stingrākas prasības palīdzēs pielāgot tirgu nākotnes standartiem, kas nevarētu 
notikt, ja pamatstandartus, īpaši attiecībā uz NOx un cietajām daļiņām, nepadara stingrākus 
attiecībā uz EEV un EURO V.

Treškārt, referents ierosina vispār augstāku līmeni prasībām un saistībām, kas nepieciešams, 
lai ilgtermiņā samazinātu izmaksas.

Stingrāki standarti

Attiecībā uz ietekmi uz veselību un vidi visnozīmīgākās robežvērtības EEV standartā ir tās, 
kas noteiktas NOx un cietajām daļiņām. Jau pieņemtais EURO V standarts, kas piemērojams 
lieljaudas transportlīdzekļiem ar pilnu masu, kura lielāka par 3,5 tonnām, un kas stāsies spēkā 
2008-2009. gadā, Komisijas priekšlikumā tieši šajos jautājumos ir ļoti līdzīgs EEV 
standartam. Pat optimistiski raugoties uz priekšlikuma izskatīšanas un pieņemšanas gaitu, 
ieguvumi vides jomā būs ierobežoti, jo pat pēc vislabākā scenārija direktīva būs spēkā vienu 
gadu, pirms EURO V būs piemērojams visiem jaunajiem transportlīdzekļiem. 

Attiecībā uz jauninājumiem un tirgus virzīšanu, automobiļu ražotāji līdz ar citiem apliecina, 
ka EURO V standartā jau ir noteikti pietiekami stimuli ražot šim standartam atbilstīgus 
automobiļus.  

Ņemot vērā, ka šī direktīva attiecas tikai uz ierobežotu tirgus daļu, ir nozīmīgi, ka tā atbalsta 
tādas attīstības tendences, kas nozīmīgi uzlabotu vides stāvokli.

Tāpēc ilgtermiņā godam jāsagatavojas EURO VI standartam, nosakot stingrākus standartus 
īpaši attiecībā uz NOx un cietajām daļiņām.
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Ilgtermiņa ieguldījumi

Galvenais arguments pret prasību paaugstināšanu šajā direktīvā ir finansiālo izmaksu 
pieaugums saistībā ar „tīro” transportlīdzekļu proporcijas pieaugumu. Tomēr šī vērtības 
celšanās ir īstermiņa.

Ja mēs vērienīgi neieguldīsim šajā jomā laikus, nākamais — EURO VI standarts, kuru 
piemēros visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, varētu radīt nopietnas papildizmaksas gan 
privātajiem, gan sabiedriskajiem pircējiem. 

Mērķis, kuru ar šo priekšlikumu vajadzētu sasniegt, ir radīt plašāku „tīro” transportlīdzekļu 
tirgu Eiropā jau tagad un tādējādi panākt apjomradītus ietaupījumus, nodrošinot nozarei 
pietiekami lielu tirgu, kas attaisnotu nepieciešamos ieguldījumus.

Atbilstīgi sākotnējā priekšlikuma mērķim — panākt, lai valsts ieguldījumi būtu galvenais 
tirgus virzītājspēks, jūsu referents ierosina palielināt „tīro” transportlīdzekļu valsts iepirkuma 
daļu līdz 35 % un attiecināt direktīvas prasības arī uz mazjaudas automobiļiem.

Augstāks prasīgums un patiesas saistības pret nozari ir izšķirīgi nosacījumi, lai nodrošinātu 
nepieciešamos ieguldījumus, panāktu apjomradītus ietaupījumus un tādējādi ilgtermiņā 
samazinātu izmaksas.

Pārskatīšana un precizēšana atbilstīgi tehnoloģiskajai attīstībai

Jūsu referents uzskata, ka direktīvas prasības regulāri jāprecizē atbilstīgi tehnoloģiskajai 
attīstībai. Lai straujāk varētu piemēroties jaunajām iespējām un prasībām, jūsu referents 
atbalsta priekšlikumu pieļaut precizējumu pieņemšanu bez turpmākas politiskas izskatīšanas, 
bet tajā pašā laikā ierosina pārskatīšanas procesa lielāku kontroli, skaidri iekļaujot tos 
elementus, kas nākotnē varētu būt izšķiroši. Pamatā direktīvas darbības joma jāattiecina arī uz 
vieglajiem automobiļiem, prasībās pret tiem iekļaujot CO2 robežvērtības un 
energoefektivitātes prasības, un jānodrošina, ka standarti tiek paaugstināti saskaņā ar 
tehnoloģiskajiem sasniegumiem.

Priekšlikums turklāt ievieš prasības, kas vairāk vērstas uz cieto daļiņu skaita mērījumu 
metožu izstrādi (iepretim pašreizējiem masas mērījumiem), kā arī šo robežvērtību iekļaušanu 
direktīvā. Neskatoties uz to, ka tās ir vieglas, cietās daļiņas nopietni apdraud veselību, tāpēc 
jāveic īpaši pasākumi, lai risinātu šo problēmu.

Finansējums

Noteikt nākotnes ieguldījumu finansējumu nav šīs direktīvas darbības jomā. Saskaņā ar 
14. apsvērumu jūsu referents ir pārliecināts, ka jāpiesaista gan Kopienas, gan valstu finanšu 
avoti, lai nākotnē ieguldījumu izmaksas neietekmētu sabiedriskā transporta kvalitāti. Jūsu 
referents turklāt uzskata, ka tas ir dabīgi, ja dalībvalstis, sadalot līdzekļus, palielina izdevumus 
noteiktos reģionālos vai vietējos un administratīvos līmeņos, lai panāktu atbilstību šīs 
direktīvas prasībām.
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Konkrētas finansēšanas kārtības noteikšana neatbilstu subsidiaritātes principam, tāpēc arī 
priekšlikumā nav noteikts, kā sasniegt atbilsmi direktīvas prasībām, jo valstu līmenī 
organizācijas veidi ir ļoti atšķirīgi. 


