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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 treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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 regulai par mehānisko 
transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0851),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0007/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums regulai
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu sīku makrodaļiņu 
piesārņotāju (PM 0,1 µm un mazāk) 
emisiju kontroli, Komisijai jābūt 
pilnvarotai pieņemt tādu pieeju 
makrodaļiņu piesārņotāju emisijām, kuras 
pamatā ir skaits, ne tikai pašreiz izmantoto 
pieeju, kuras pamatā ir masa. Tādā pieejā 
makrodaļiņu emisijām, kuras pamatā ir 
skaits, jāizmanto ANO/EEK Makrodaļiņu 
mērīšanas programmas (PMP) rezultāti, un 

(11) Lai nodrošinātu sīku makrodaļiņu 
piesārņotāju (PM 0,1 µm un mazāk) 
emisiju kontroli, Komisijai jābūt 
pilnvarotai pieņemt tādu pieeju 
makrodaļiņu piesārņotāju emisijām, kuras 
pamatā ir skaits, ne tikai pašreiz izmantoto 
pieeju, kuras pamatā ir masa. Tādā pieejā 
makrodaļiņu emisijām, kuras pamatā ir 
skaits, jāizmanto ANO/EEK Makrodaļiņu 
mērīšanas programmas (PMP) rezultāti, un 
tai jāatbilst nozīmīgajiem vides mērķiem. 
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tai jāatbilst nozīmīgajiem vides mērķiem. Makrodaļiņu skaits jānosaka saistībā ar 
īstenošanas pasākumu izstrādi līdz 
2009. gada 1. aprīlim.

Or. de

Pamatojums

Makrodaļiņu skaita ieviešana ir svarīga, lai nodrošinātu slēgtu dīzeļdegvielas makrodaļiņu 
filtru izmantošanu. Atšķirībā no noteiktiem vaļējiem filtriem slēgti filtri nelaiž cauri īpaši 
sīkas makrodaļiņas. Īpaši sīkas makrodaļiņas var viegli nokļūt plaušās un tāpēc ir ļoti 
kaitīgas veselībai.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums regulai
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai jāpieņem starptautiski 
saskaņoti braukšanas cikli testa procedūrā, 
kas nodrošina EK tipa apstiprinājuma 
emisiju regulējuma pamatu. Jāapsver
pārnēsājamu emisijas mērīšanas sistēmu 
piemērošana, lai pārbaudītu ekspluatācijas 
radītās faktiskās emisijas un ieviestu 
procedūras ārpuscikla emisiju (OCE) 
kontrolei.

(12) Komisijai jāpieņem starptautiski 
saskaņoti braukšanas cikli testa procedūrā, 
kas nodrošina EK tipa apstiprinājuma 
emisiju regulējuma pamatu. Jāveic
pārnēsājamu emisijas mērīšanas sistēmu 
piemērošana, lai pārbaudītu ekspluatācijas 
radītās faktiskās emisijas un ieviestu 
procedūras ārpuscikla emisiju (OCE) 
kontrolei.

Or. de

Pamatojums

Mērot emisijas patiesajos ceļa apstākļos, rezultāti ir ļoti atšķirīgi salīdzinājumā ar 
rādītājiem, ko iegūst testa ciklā. Lai novērstu, ka transportlīdzekļus īpaši sagatavo testa 
ciklam un ārpus tā tie rada vairāk emisiju, ir jāizmanto pārnēsājamas emisiju mērīšanas 
sistēmas un jāpārbauda ārpuscikla emisijas.
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Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Smago transportlīdzekļu aprīkošana 
ar dīzeļdegvielas makrodaļiņu filtriem var 
radīt lielāku NO2 emisiju skaitu. Tādēļ 
saistībā ar tematisko stratēģiju par gaisa 
tīrības saglabāšanu Komisijai ir jāizstrādā 
likumdošanas priekšlikums par 
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz transportlīdzekļu aprīkošanu 
un jānodrošina, ka turklāt tiek ievērotas 
vides aizsardzības normas.

Or. de

Pamatojums
Daudzām pilsētām un pašvaldībām būs grūti ievērot paredzētās NO2 robežvērtības, kas 
noteiktas direktīvā par gaisa kvalitāti. Lai nodrošinātu, ka tiek samazinātas noteiktu 
izraisītāju emisijas, ir svarīgi noteikt arī ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu aprīkošanu.

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums regulai
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai pārraudzītu šīs nozares īpatsvaru 
siltumnīcefekta gāzu (GHG) globālajās 
emisijās, Komisijai jāievieš degvielas 
patēriņa un lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļu radīto oglekļa dioksīda 
emisiju mērīšana.

(14) Lai pārraudzītu šīs nozares īpatsvaru 
siltumnīcefekta gāzu (GHG) globālajās 
emisijās, Komisijai jāievieš degvielas 
patēriņa un lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļu radīto oglekļa dioksīda 
emisiju mērīšana. Vajadzības gadījumā 
Komisijai ir jāiesniedz Padomei un 
Parlamentam likumdošanas priekšlikums 
par lielas celtspējas/kravnesības 
transportlīdzekļu radīto oglekļa dioksīda 
emisiju regulēšanu.

Or. de



PE405.926v01-00 8/18 PR\721750LV.doc

LV

Pamatojums
Ja novērojumi liecina par pārāk lielām vērtībām, Komisijai ir jāiesniedz Padomei un 
Parlamentam likumdošanas priekšlikums, lai regulētu oglekļa dioksīda emisijas.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums regulai
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Īpaši Komisijai piešķiramas pilnvaras 
I pielikumā ieviest robežvērtības, 
pamatojoties uz makrodaļiņu skaitu, 
precizēt NO2 komponenta pieļaujamā 
līmeņa vērtību NOx robežvērtībā, noteikt 
precīzas procedūras, testus un prasības tipa 
apstiprinājumam, makrodaļiņu skaita 
mērīšanas procedūru un pieņemt 
pasākumus par ārpuscikla emisijām, 
piekļuvi transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes informācijai un testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanā. Tā 
kā šādiem pasākumiem ir vispārīga 
darbības joma un tie veidoti, lai papildinātu 
šo regulu, jo pievieno jaunus nebūtiskus 
elementus, tie jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(24) Īpaši Komisijai piešķiramas pilnvaras 
I pielikumā ieviest robežvērtības, 
pamatojoties uz makrodaļiņu skaitu, 
vajadzības gadījumā precizēt NO2 
komponenta pieļaujamā līmeņa vērtību 
NOx robežvērtībā, noteikt precīzas 
procedūras, testus un prasības tipa 
apstiprinājumam, makrodaļiņu skaita
mērīšanas procedūru un pieņemt 
pasākumus par ārpuscikla emisijām, 
pārnēsājamu emisijas mērīšanas sistēmu 
izmantošanu, piekļuvi transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informācijai 
un testa cikliem, ko izmanto emisiju 
mērīšanā. Tā kā šādiem pasākumiem ir 
vispārīga darbības joma un tie veidoti, lai 
papildinātu šo regulu, jo pievieno jaunus 
nebūtiskus elementus, tie jāpieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. de

Pamatojums
Mērot emisijas patiesajos ceļa apstākļos, rezultāti bieži vien ir ļoti atšķirīgi salīdzinājumā ar 
rādītājiem, ko iegūst pārbaudes ciklā.  Lai novērstu, ka transportlīdzekļus īpaši sagatavo 
pārbaudes ciklam un ārpus tā tie rada vairāk emisijas, ir jāizmanto pārnēsājamas emisiju 
mērīšanas sistēmas un jāpārbauda ārpuscikla emisijas.
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Grozījums Nr. 6

Priekšlikums regulai
5. pants - 4. punkts - ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 
39. panta 9. punktā noteikto procedūru 
Komisija pieņem pasākumus šā panta 
īstenošanai. Šie pasākumi attiecas uz

4. Saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 
39. panta 9. punktā noteikto procedūru 
Komisija pieņem pasākumus šā panta 
īstenošanai. Šie pasākumi ir jāizstrādā 
vēlākais līdz 2009. gada 1. aprīlim, un tie
attiecas uz 

a) izpūtēja emisijām, tostarp testa cikliem, 
ārpuscikla emisijām, makrodaļiņu skaitu, 
tukšgaitas motora apgriezienu emisijām, 
dūmainību un piesārņotāju kontroles 
iekārtu pareizu darbību un reģenerāciju;

a) izpūtēja emisijām, tostarp testa cikliem, 
pārnēsājamu emisijas mērīšanas sistēmu 
izmantošanu, lai pārbaudītu 
ekspluatācijas radītās faktiskās emisijas, 
kā arī uz ārpuscikla emisiju pārbaudi un 
ierobežošanu, lai ievērotu I pielikumā 
noteiktos emisijas ierobežojumus, un 
makrodaļiņu skaita robežvērtību 
noteikšanu, ievērojot spēkā esošās vides 
aizsardzības stingrās normas, tukšgaitas 
motora apgriezienu emisijām, dūmainību 
un piesārņotāju kontroles iekārtu pareizu 
darbību un reģenerāciju;

Or. de

Pamatojums
Līdz 2009. gada 1. aprīlim ir jāizstrādā īstenošanas pasākumi, lai nodrošinātu ražotājiem un 
piegādātājiem informāciju, kas nepieciešama, lai savlaicīgi aprīkotu transportlīdzekļus 
atbilstīgi normām. Mērot emisijas patiesajos ceļa apstākļos, rezultāti bieži vien ir ļoti 
atšķirīgi salīdzinājumā ar rādītājiem, ko iegūst pārbaudes ciklā.  Lai novērstu, ka 
transportlīdzekļus īpaši sagatavo pārbaudes ciklam un ārpus tā tie rada vairāk emisijas, ir 
jāizmanto pārnēsājamas emisiju mērīšanas sistēmas un jāpārbauda ārpuscikla emisijas.

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums regulai
5. pants - 4. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK Saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 
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39. panta 9. punktā noteikto procedūru 
Komisija var pieņemt citus pasākumus, kas 
attiecas uz īpašām procedūrām, testiem un 
prasībām tipa apstiprinājuma vajadzībām.

39. panta 9. punktā noteikto procedūru 
Komisija var pieņemt citus pasākumus, kas 
attiecas uz īpašām procedūrām, testiem un 
prasībām tipa apstiprinājuma vajadzībām, 
lai panāktu atbilstību tehniskajai attīstībai 
jautājumos, uz kuriem attiecas pašreiz 
spēkā esošie noteikumi, nesamazinot 
spēkā esošās augstās prasības attiecībā uz 
vides aizsardzību. Šie pasākumi ir 
jāpieņem līdz 2009. gada 1. aprīlim.

Or. de

Pamatojums

Komitoloģijas procedūrā nav jāiekļauj jauni elementi, un ir jānodrošina, ka tiek saglabātas 
spēkā esošās stingrās prasības attiecība uz vides aizsardzību.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums regulai
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Transportlīdzekļu uzņēmumi nodrošina, 
ka transportlīdzekli bez patērējama 
reaģenta nedarbina.

2. Transportlīdzekļu ražotāji nodrošina, ka 
transportlīdzekli nevar darbināt bez 
patērējama reaģenta.

Or. de

Pamatojums
Saskaņā ar pašreizējo likumdošanu transportlīdzekļus var darbināt arī bez reaģenta, un līdz 
ar to kaitīgas vielas tiek radītas vairāk nekā I pielikumā noteikts. Lai to novērstu, ražotājiem 
turpmāk ir jānodrošina, ka transportlīdzekļus bez patērējama reaģenta nevar darbināt.
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Grozījums Nr. 9

Priekšlikums regulai
8. pants - 2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sākot ar 2014. gada 1. oktobri, valstu 
iestādes gadījumā, kad jauni 
transportlīdzekļi neatbilst šai regulai, 
uzskata, ka atbilstīguma sertifikāti 
Direktīvas 2007/46/EK 26. panta 
vajadzībām vairs nav spēkā, un, 
pamatojumam atsaucoties uz emisijām, 
šādus transportlīdzekļus aizliedz reģistrēt, 
pārdot un nodot ekspluatācijā.

2. Sākot ar 2013. gada 1. aprīli, valstu 
iestādes gadījumā, kad jauni 
transportlīdzekļi neatbilst šai regulai, 
uzskata, ka atbilstīguma sertifikāti 
Direktīvas 2007/46/EK 26. panta 
vajadzībām vairs nav spēkā, un, 
pamatojumam atsaucoties uz emisijām, 
šādus transportlīdzekļus aizliedz reģistrēt, 
pārdot un nodot ekspluatācijā.

Or. de

Pamatojums
Ir iespējams noteikt agrāku ieviešanas datumu, un Komisijai ir pietiekams laiks, lai pabeigtu 
īstenošanas pasākumu izstrādi.

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums regulai
10. pants - 1. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos stimulus piemēro visiem jaunajiem 
transportlīdzekļiem, kuri atbilst šai regulai 
un laisti attiecīgās dalībvalsts tirgū. Tomēr 
tos vairs nepiemēro vēlākais 2014. gada 
1. oktobrī.

Šos stimulus piemēro visiem jaunajiem 
transportlīdzekļiem, kuri atbilst šai regulai 
un tās īstenošanas pasākumiem un laisti 
attiecīgās dalībvalsts tirgū. Tomēr tos vairs 
nepiemēro vēlākais 2013. gada 1. aprīlī.

Or. de

Pamatojums
Ir iespējams noteikt agrāku ieviešanas datumu, un Komisijai ir pietiekams laiks, lai pabeigtu 
īstenošanas pasākumu izstrādi.
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Grozījums Nr. 11

Priekšlikums regulai
11. pants - 2. punkts - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmumiem var piemērot soda sankcijas 
par pārkāpumu, kas saistīts ar 
transportlīdzekļa darbināšanu bez 
patērējama reaģenta.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo likumdošanu transportlīdzekļus var darbināt arī bez reaģenta, un līdz 
ar to kaitīgas vielas tiek radītas vairāk nekā I pielikumā noteikts. Lai to novērstu, ražotāju 
pienākums ir turpmāk nodrošināt, ka transportlīdzekļus bez patērējama reaģenta nevar 
darbināt.

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums regulai
12. pants - 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad pabeigta ANO/EEK 
Makrodaļiņu mērīšanas programma, kuru 
vada Pasaules forums transportlīdzekļu 
regulējuma saskaņošanai, Komisija, 
nepazeminot vides aizsardzības līmeni 
Kopienā, veic šādu pasākumus:

1. Pēc tam, kad pabeigtas ANO/EEK 
Makrodaļiņu mērīšanas programmas 
attiecīgās daļas, kuru vada Pasaules 
forums transportlīdzekļu regulējuma 
saskaņošanai, un ne vēlāk kā 2009. gada 
1. aprīlī Komisija, nepazeminot vides 
aizsardzības līmeni Kopienā, veic šādu 
pasākumus:

Or. de

Pamatojums

Līdz 2009. gada 1. aprīlim ir jāizstrādā īstenošanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi 
saņem visu informāciju, kas nepieciešama, lai savlaicīgi aprīkotu transportlīdzekļus atbilstīgi 
normām.
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Grozījums Nr. 13

Priekšlikums regulai
12. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija uzrauga 3. panta 2. punktā 
norādītos piesārņotājus. Ja Komisija 
secina, ka nepieciešams regulējums arī 
attiecībā uz citu piesārņotāju emisijām, tā 
attiecīgi groza šo regulu.

4. Komisija uzrauga 3. panta 2. punktā 
norādītos piesārņotājus. Ja Komisija 
secina, ka nepieciešams regulēt arī citu 
piesārņojošo vielu emisijas, tā iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu par grozījumiem šajā 
regulā.

Or. de

Pamatojums

Ja Komisija uzskata, ka ir jāregulē arī citu piesārņojošo vielu emisijas, tam jānotiek saskaņā 
ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums regulai
15. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padomes Direktīva 80/1269/EEK, 
Komisijas Direktīva 88/195/EEK, 
97/21/EK, 1999/99/EK un 2005/78/EK un 
Direktīva 2005/55/EK tiek atcelta, sākot ar 
2014. gada 1. oktobri.

1. Padomes Direktīva 80/1269/EEK, 
Komisijas Direktīva 88/195/EEK, 
97/21/EK, 1999/99/EK un 2005/78/EK un 
Direktīva 2005/55/EK tiek atcelta, sākot ar 
2013. gada 1. aprīli.

Or. de

Pamatojums

Ir iespējams noteikt agrāku ieviešanas datumu, un Komisijai ir pietiekams laiks, lai pabeigtu 
īstenošanas pasākumu izstrādi.
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Grozījums Nr. 15

Priekšlikums regulai
16. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro, sākot ar 2013. gada 1. aprīli. 
Tomēr 8. panta 3. punktu un 10. pantu 
piemēro no spēkā stāšanās dienas un 
II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta 
i) daļu, 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu, 
2. punkta a) apakšpunktu, 3. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, 3. punkta 
b) apakšpunkta i) daļu, 3. punkta 
c) apakšpunkta i) daļu un 3. punkta 
d) apakšpunkta i) daļu piemēro, sākot ar 
2014. gada 1. oktobri.

To piemēro, sākot ar 2012. gada 1. aprīli. 
Tomēr 8. panta 3. punktu un 10. pantu 
piemēro no spēkā stāšanās dienas un 
II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta 
i) daļu, 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu, 
2. punkta a) apakšpunktu, 3. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, 3. punkta 
b) apakšpunkta i) daļu, 3. punkta 
c) apakšpunkta i) daļu un 3. punkta 
d) apakšpunkta i) daļu piemēro, sākot ar 
2013. gada 1. aprīli.

Or. de

Pamatojums

Ir iespējams noteikt agrāku ieviešanas datumu, un Komisijai ir pietiekams laiks, lai pabeigtu 
īstenošanas pasākumu izstrādi.

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums regulai
I pielikums
Komisijas ierosinātais teksts

I PIELIKUMS 

Euro VI emisijas ierobežojumi 

Robežvērtības
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

PM 
masa 

(mg/kW
h)

PM (1) 
skaits 

(#/kWh
)

ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10
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ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Piezīme:
PI = dzirksteļaizdedzes motors, 
CI = kompresijaizdedzes motors.
1) Standartskaits tiks definēts vēlāk.
2) Robežvērtības, kas attiecas uz WHSC un WHTC, tiks ieviestas vēlāk, kad tiks noteikti korelācijas koeficienti attiecībā uz 
pašreizējiem cikliem (ESC un ETC). 
3) Pieļaujamo NO2 komponenta līmeni NOx robežvērtībā var definēt vēlāk. 

Grozījums

I PIELIKUMS 

Euro VI emisijas ierobežojumi

Robežvērtības
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

PM 
masa 

(mg/kW
h)

PM 
skaits 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 5

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Piezīme:
PI = dzirksteļaizdedzes motors, 
CI = kompresijaizdedzes motors.
1) Standartskaits tiks definēts vēlāk un vēlākais līdz 2009. gada 1. aprīlim.
2) Robežvērtības, kas attiecas uz WHSC un WHTC, tiks ieviestas vēlāk, kad tiks noteikti korelācijas koeficienti attiecībā uz 
pašreizējiem cikliem (ESC un ETC), un vēlākais līdz 2009. gada 1. aprīlim. 
3) Pieļaujamo NO2 komponenta līmeni NOx robežvērtībā var definēt vēlāk un vēlākais līdz 2009. gada 1. aprīlim. 

Or. de
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Pamatojums

Messungen haben gezeigt, dass der Stand der Technik so weit ist, dass ein niedrigerer Wert 
als 10 mg/kWh Partikelmasse erreicht werden kann. Feinstaubemissionen sind ein 
erhebliches Problem für die Luftqualität und für die menschliche Gesundheit. Das Parlament 
hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass eine Behebung des Problems 
an der Emissionsquelle stattfinden muss. Nicht nur Transitländern würden daher niedrigere 
Partikelmassewerte zugute kommen.

Bis zum 1. April 2009 sollten die Durchführungsmaßnahmen vorliegen, damit die Industrie 
alle Angaben besitzt um die Fahrzeuge zeitig Normgerecht umzurüsten.
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PASKAIDROJUMS

Sadedzinot fosilo degvielu, benzīnu, dīzeļdegvielu un gāzi, izdalās ogleklis, kas kaitē 
veselībai, kā arī florai un faunai un sekmē atmosfēras sasilšanu.

„Tīri” kravas transportlīdzekļi ir nozīmīgs ieguldījums labākai gaisa kvalitātei Eiropā. Tā ir 
cieši saistīta ar kravas transportlīdzekļu, kas pārvietojas pa Eiropas ceļiem, vidējo vecumu.
Samazinoties kravas transportlīdzekļu vidējam vecumam, pieaug to automašīnu skaits, kuras 
izdala mazāk videi un veselībai kaitīgās izplūdes gāzes.

Komisijas priekšlikums

Saskaņā ar Kopienas Sesto rīcības programmu vides jomā un uz tās pamata sagatavoto 
programmu „Tīrs gaiss Eiropai” (CAFE ) Komisija 2005. gada septembrī iesniedza 
priekšlikumu tematiskai stratēģijai par gaisa piesārņojumu. Komisijas 2007. gada 
21. decembra priekšlikums Euro VI regulai ir viens no pasākumiem, lai uzlabotu gaisa 
kvalitāti.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir paredzēt saskaņotus noteikumus attiecībā uz mehāniskiem 
transportlīdzekļiem, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību līdz ar augsta līmeņa dabas 
aizsardzību. Tiek noteiktas kaitīgo oglekļa monoksīda (CO), slāpekļa oksīda (NOx) un cieto 
daļiņu (PM) emisiju robežvērtības. Salīdzinot ar Euro V, atļautā cieto daļiņu emisijas masa 
jāsamazina par 66 % un NOx — par 80 %. Lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību līdz ar 
augsta līmeņa dabas aizsardzību, Komisijas priekšlikums paredz piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta informācijai.

Paralēli esošajam regulas priekšlikumam („politiskā regula”), vadoties pēc divu līmeņu 
pieejas, tiek izstrādāta „tehniskā regula”, kura nosaka pamatprasībām atbilstošas tehniskās 
specifikācijas.

Euro VI regula aizstāj Euro IV emisijas ierobežojumus, kas tiek piemēroti no 2006. gada 
novembra, savukārt Euro V emisijas ierobežojumus, kas tiks piemēroti no 2008. gada oktobra, 
aizstās 2013. gadā.

Referenta pieeja

Referents pauž nožēlu, ka Komisijas priekšlikums, nosakot cieto daļiņu emisijas masas 
robežvērtības, nav pietiekami ambiciozs. Diskusijās noskaidrojās, ka, lai nodrošinātu slēgto 
filtru izmantošanu, kas filtrē īpaši sīkās daļiņas, robežvērtības vēl ir jāsamazina. Tas ir 
tehniski iespējams un testos jau pārbaudīts. Tādēļ referents ierosina iet soli tālāk un Komisijas 
priekšlikumā noteikto cieto daļiņu emisijas masas robežvērtību 10 mg/kWh samazināt līdz 
5 mg/kWh.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu jaunie emisijas ierobežojumi tiek piemēroti no 
2013. gada. Ņemot vērā tehnikas līmeni, tos var ieviest agrāk. Tāpēc referents aicina 
komitoloģijas procedūru pabeigt līdz 2009. gada 1. aprīlim. Pēc 36 mēnešiem, proti, no 
2012. gada 1. aprīļa jaunie emisijas ierobežojumi jāpiemēro jauniem transportlīdzekļu 
veidiem un no 2013. gada 1. aprīļa — visiem transportlīdzekļiem.
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Diskutējot par slāpekļa oksīdu, nedrīkst aizmirst par smalko putekļu radītām problēmām.
Piesārņojums ir īpaši jūtams lielās pilsētās. Cieto daļiņu skaita noteikšana atbilstoši nelielai 
cieto daļiņu masai nodrošina īpaši smalko daļiņu emisijas ierobežošanu. Daļiņu skaits 
jānosaka īstenošanas pasākumos.

Referents atbalsta un aizstāv Komisijas priekšlikumā paredzēto iespēju dalībvalstīm, 
izmantojot finansiālus stimulus, sekmēt „tīru” transportlīdzekļu ātrāku ieviešanu.

Komisijas priekšlikumā noteikumi par piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai 
pārņemti no Euro V un Euro VI standartiem. Referents atbalsta šo Komisijas priekšlikumu un 
uzsver, ka neatkarīgiem uzņēmumiem tāpat kā pilnvarotiem pārdevējiem un remonta 
darbiniekiem jābūt standarta piekļuvei iebūvētās diagnostikas (OBD) sistēmas informācijai un 
transportlīdzekļa remonta informācijai. Mehāniskā transportlīdzekļa apkope un remonts 
nodrošina tā darbību un pienācīgu ekspluatāciju. Ja remontu var veikt arī neatkarīgi 
uzņēmumi, tiek atvieglota regulāras apkopes pieejamība. Regulāra apkope ir atbalstāma, jo tā 
nodrošina drošu un vidi saudzējošu transportlīdzekļa ekspluatāciju.

Neatkarīgas pārbaudes liecina, ka reālā braukšanas režīma faktiskās emisijas var atšķirties no 
testa laikā veiktajiem mērījumiem. Lai nodrošinātu, ka noteiktās robežvērtības saglabājas ne 
tikai testa režīmā, referents prasa izmantot pārnēsājamu emisijas mērīšanas sistēmu un ieviest 
procedūras ārpuscikla emisiju (OCE) kontrolei.

Ja lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļos tiek uzstādīti dīzeļdegvielas cieto daļiņu 
filtri, NO2 emisija var palielināties. Gaisa kvalitātes direktīvā paredzēto NO2 robežvērtību 
ievērošana sagādās grūtības daudzām pilsētām un pašvaldībām. Lai nodrošinātu, ka emisijas 
tiek samazinātas, ir svarīgi regulēt ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu modernizāciju.
Referents aicina Komisiju izstrādāt attiecīgu priekšlikumu.

Ņemot vērā diskusijas par klimata izmaiņām, kā arī izmaksu ietaupījumu uz patēriņa
samazinājuma rēķina, referents prasa, lai Komisija, vadoties pēc mērījumu datiem, ja 
iespējams, iesniedz priekšlikumu lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radīto oglekļa 
dioksīda emisiju regulēšanai.

Nosakot, kādi jautājumi jālemj koplēmuma un kādi komitoloģijas procedūrā, jāņem vērā, ka 
svarīgi lēmumi, piemēram, jaunu vielu robežvērtību ieviešana, jāpieņem koplēmuma 
procedūrā.
Transportlīdzekļi, kuros emisijas tiek samazinātas, izmantojot reaģentu, šobrīd var braukt arī 
bez šī reaģenta un tādējādi reālos ekspluatācijas apstākļos to radītās emisijas ievērojami 
pārsniedz noteiktās robežvērtības. Ražotājiem turpmāk jānodrošina, ka transportlīdzekļi, 
kuriem Euro VI emisiju robežvērtību ievērošanai nepieciešams reaģents, bez šī patērējamā 
reaģenta nav darbināmi. Tādējādi būtu nodrošināta robežvērtību ievērošana.
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