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Kopsavilkums 
I Slikta gaisa kvalitāte ir vienlīdz liela rūpe gan ES iedzīvotājiem, gan politikas 
veidotājiem. Tā ir saistīta ar simtiem tūkstošu priekšlaicīgas nāves gadījumiem un veido 
nozīmīgas izmaksas ekonomikai. Ceļu transports un transportlīdzekļu emisijas rada lielu 
daļu gaisa piesārņojuma. Pirmos tiesību aktus transportlīdzekļu emisiju samazināšanai 
Eiropas Savienība pieņēma 1970. gadā un 90. gadu sākumā ieviesa Euro emisiju 
standartus. 

II Jautājums par atšķirībām starp transportlīdzekļa emisijām laboratorijā un reālas 
braukšanas apstākļos nokļuva uzmanības centrā pēc tam, kad atklājās, ka Volkswagen 
grupa bija veikusi manipulāciju ar transportlīdzekļa emisiju sistēmu. Tā bija tā sauktā 
“dīzeļgeita”, kas nāca gaismā 2015. gada septembrī. Manipulācijas mērķis bija panākt, 
lai emisiju līmenis oficiālo testu laikā būtu daudz zemāks nekā parastos braukšanas 
apstākļos. 

III “Dīzeļgeitas” aktualizētās problēmas rosināja Eiropas Savienību paātrināt jau 
sāktās ierosmes un veikt jaunas darbības. Pēc tam pieņemto ES tiesību aktu mērķis ir 
novērst šādu problēmu atkārtošanos. Eiropas Parlaments uzsāka izmeklēšanu saistībā 
ar emisiju mērījumiem, lai noskaidrotu šo jautājumu. 

IV Šajā informatīvajā apskatā ir izklāstītas darbības, kas veiktas Eiropas Savienības un 
dalībvalstu līmenī, un aprakstītas izmaiņas, kas pēc 2015. gada septembra izdarītas 
transportlīdzekļu emisiju mērīšanas sistēmā. Šajā dokumentā nav meklēta atbilde uz 
jautājumu, vai veiktās un ierosinātās darbības ir atrisinājušas problēmu. 

V Emisiju skandāls ir paātrinājis daudzu tiesību aktu grozījumu pieņemšanu 
ES transportlīdzekļu emisiju pārbaužu sistēmā. 

o Komisija tagad ir pilnvarota pārbaudīt tipa apstiprinātāju iestāžu darbu 
dalībvalstīs, pārbaudīt transportlīdzekļus, anulēt vai apturēt tipa apstiprinājumus 
un uzlikt sodus. 

o Apritē esošo transportlīdzekļu testēšana dalībvalstīs tagad ir obligāta. Tas jādara 
vai nu ar atbilstības pārbaudēm ekspluatācijas laikā, vai tirgus uzraudzības 
pasākumu ietvaros. 

o Lai risinātu problēmu, kas saistīta ar lielo atšķirību starp CO2 emisijas līmeni, kuru 
izmēra laboratorijā un reālas braukšanas apstākļos, ir ieviests jauns laboratorijas 
tests – vispārēji harmonizētais vieglo transportlīdzekļu testa cikls (WLTP). 



 5 

 

o Lai izmērītu NOx emisijas, ir ieviests emisiju tests reālos braukšanas apstākļos 
(RDE). 

o Ieinteresētās trešās personas tagad var veikt emisiju testus. 

VI Komisija plāno uzlabot pašreizējo situāciju, kurā dati par transportlīdzekļu emisiju 
testēšanu ir ierobežoti, fragmentāri un grūti pieejami. Neraugoties uz nesen 
pieņemtajiem tiesību aktiem, 

o var paiet vairāki gadi, lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētās, ņemot vērā to, cik daudz 
lielu piesārņojumu izraisošu automobiļu jau piedalās satiksmē; 

o lai gan ir atsaukti vairāk nekā 10 miljoni dažādu zīmolu transportlīdzekļu, 
pieejamie nepilnīgie dati liecina, ka ietekme uz NOx emisijām ir bijusi neliela; 

o lai gan līdz ar RDE testa ieviešanu ir ievērojami samazinājušās NOx emisijas no 
automobiļiem ar dīzeļdzinēju, ietekme varēja būt pat lielāka, ja būtu pieņemta 
sākotnēji ierosinātā NOx pagaidu robežvērtība 128 mg/km, nevis 168 mg/km. 

VII Attiecībā uz ieviestajiem tiesību aktu grozījumiem vajadzēs kādu laiku, iekams 
uzlabojumi kļūs acīmredzami. Šo grozījumu efektīvu īstenošanu var ietekmēt turpmāk 
uzskaitītās problēmas. 

o Tirgus uzraudzības pārbaužu efektivitāte būs atkarīga no tā, kā dalībvalstis šīs 
pārbaudes izveidos un īstenos. 

o Kaut arī automobiļu optimizācijas joma ir sašaurināta un Komisijas nesen 
pieņemtie tiesību akti labāk uzrauga atšķirību starp laboratorijas skaitļiem un 
CO2 emisijām reālas braukšanas apstākļos, ražotāji var atrast jaunas iespējas WLTP 
laboratorijas testā, lai samazinātu savas CO2 emisijas. 

o Pastāv risks, ka ražotāji optimizēs transportlīdzekļus RDE testam un ka saglabāsies 
lielas NOx emisijas ārpus RDE testiem. Šo risku varētu novērst, ja pārbaudītu, vai 
apritē esošie automobiļi pārsniedz RDE parametrus. 

o Jaunieviesto neatkarīgo testēšanu, ko veic trešās personas, var ierobežot WLTP un 
RDE emisiju testu lielās izmaksas. 
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Ievads 

Gaisa piesārņojums un siltumnīcefekta gāzes 

01 Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzskata, ka gaisa piesārņojums ir 
būtiskākais vides risks cilvēku veselībai Eiropā1. Eiropas Vides aģentūra (EVA) lēš, ka 
gaisa piesārņojums izraisa vairāk nekā 1000 priekšlaicīgas nāves gadījumu dienā. 
ES ceļu transports ir nozīmīgs gaisa piesārņojuma avots. 2015. gadā tas veidoja 39 % no 
atmosfērā esošajiem slāpekļa oksīdiem (NOx) un 11 % no cieto daļiņu (PM10 un PM2.5) 
emisijām2. Eiropas Revīzijas palāta nesen secināja, ka gaisa kvalitātes vajadzības 
Eiropas Savienībā ir jārisina efektīvāk3. 

1. attēls. Ceļu satiksme Briselē 

 
Avots: Eiropas Parlaments.  

                                                      
1 PVO, “Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease” [Gaisa 

piesārņojums: saslimstības un tās radītā sloga visaptverošs novērtējums], 2016. g., 15. lpp. 

2 EVA, “Air quality in Europe — 2018 report” [Gaisa kvalitāte Eiropā — 2018. gada ziņojums), 
2017. g., 8.,24. un 64. lpp. 

3 ERP, īpašais ziņojums Nr. 23/2018 “Gaisa piesārņojums: mūsu veselība joprojām nav 
pietiekami aizsargāta”. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/exhaust-pipe-air-pollution-fine-particul-pollution-gas-fumes_20130226_Exhaust__pipe_082-Modifier_p#ssh
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=46723
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02 Siltumnīcefekta gāzes sasilda atmosfēru un veicina klimata pārmaiņas. Vislielākajā 
daudzumā emitētā siltumnīcefekta gāze ir oglekļa dioksīds (CO2), kas veido aptuveni 
80 % no kopējām emisijām4. Saskaņā ar EVA datiem laikposmā no 
1990. līdz 2016. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas no ceļu transporta palielinājās 
par 22 % un veidoja aptuveni 20 % no ES kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām 
2016. gadā5. 

Transportlīdzekļu emisiju mērīšana Eiropas Savienībā 

03 Pirms jaunu transportlīdzekļa modeli var pārdot Eiropas Savienībā, ražotājam tas 
jāiesniedz “tipa apstiprināšanas” procesam6. Šajā procesā apstiprina, ka 
transportlīdzekļa prototips atbilst visām ES drošības, vides un ražošanas prasībām. 
Pirms ražotāji iesniedz pieteikumu par tipa apstiprināšanu transportlīdzeklim kopumā, 
tie parasti iegūst sertifikātus jeb apstiprinājumus atsevišķām komponentēm un 
sistēmām. Emisiju testus var veikt cita tipa apstiprinātāja iestāde, kas nav tā pati, kura 
izsniedz tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim kopumā. 

04 Tipa apstiprinātājas iestādes (TAI) ir valsts iestādes, kas piešķir tipa 
apstiprinājumus jauniem automobiļu modeļiem. Šīs iestādes akreditē tehniskos 
dienestus (TD), kuri ir tās struktūras, kas faktiski testē transportlīdzekļus. Tehniskie 
dienesti var veikt testus paši savās telpās (ja tādas tiem ir) vai autoražotāju telpās. Šo 
tipa apstiprināšanas procesu veic valsts iestādes un tas ir spēkā visā Eiropas Savienībā. 

05 Tirgus uzraudzības iestādes (TUI) ir valsts struktūras, kuru ziņā ir pārbaudīt, vai 
attiecīgās valsts tirgū esošie produkti atbilst ES standartiem. Tām ir jāizmanto visa 
pieejamā informācija, tostarp rezultāti, kas iegūti pašu veiktajos testos, lai identificētu 
produktus, kuri apdraud veselību, drošību vai vidi. Tirgus uzraudzības iestādes var 
uzlikt sodus un, izmantojot galīgo līdzekli, aizliegt produktu tirgošanu savā valstī. 

                                                      
4 ERP, vispārējā stāvokļa apskats “ES rīcība enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā”, 2017. g., 

10. lpp. 

5 EVA, Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM02) [Ziņošanas mehānisms 
attiecībā uz transportu un vidi (TERM02)] un Progress of EU transport sector towards its 
environment and climate objectives [ES transporta nozares attīstība virzībā uz tās mērķiem 
vides un klimata jomā], 2018. gada novembris. 

6 Jaunam automašīnas modelim ir jāatbilst vairāk nekā 70 tehniskām, drošības un vides 
prasībām (sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/858 II pielikumu 
(OV L 151, 14.6.2018, 1. lpp.)). 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018


 8 

 

06 Attiecībā uz vieglajiem automobiļiem ES reglamentē turpmāk minētos gaisa 
piesārņotājus ar tiesību aktos noteiktām emisiju robežvērtībām (Euro standarta 
robežvērtības): oglekļa oksīds (CO), visi ogļūdeņraži (THC), nemetāna ogļūdeņraži 
(NMHC) un slāpekļa oksīdi (NOX). Tiek reglamentēta arī gaisā esošo daļiņu izplatība, 
kuru mēra kā cieto daļiņu masu (PM) un cieto daļiņu skaitu (PN). Jaunos 
transportlīdzekļu modeļus testē tipa apstiprināšanas procedūrā, lai nodrošinātu, ka to 
emisijas nepārsniedz šīs tiesību aktos noteiktās robežvērtības. 1. attēlā parādīta NOx 
tiesību aktos noteiktās robežvērtības dinamika mašīnām ar dīzeļdzinējiem un mašīnām 
ar benzīna dzinējiem kopš 1992. gada. 

1. attēls. Euro standarti NOx emisijām (ar datumiem, kad tie kļuva 
obligāti pirmo reizi reģistrētiem jauniem automobiļiem) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz ES tiesību aktiem. 

07 Slāpekļa oksīdi (NOx) rodas, kad degviela dzinējā sadeg gaisa klātbūtnē. NOx ir 
maisījums, kurā ietilpst slāpekļa oksīds (NO), kas nav kaitīgs, un slāpekļa dioksīds (NO2), 
kas izraisa virkni vides un veselības problēmu. Kaitīgā NO2 proporcionālā daļa NOx 
dīzeļdzinēja emisijās ir daudz lielāka nekā līdzvērtīgam benzīna dzinējam7. 

                                                      
7 EVA, “Explaining road transport emissions” [Skaidrojums par ceļu transporta emisijām], 

2016. g., 11. lpp. 
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08 Gadu gaitā ražotāji ir uzlabojuši sadegšanas procesus dzinējā un pilnveidojuši 
izplūdes pēcapstrādes tehnoloģijas, lai atbilstu emisiju standartiem. Tās ietver daļiņu 
filtrus dīzeļdzinējiem8 un selektīvu katalītisko reducēšanu, kurā izmanto urīnvielu, lai 
samazinātu NOx emisijas. 

09 No litra dīzeļdegvielas iegūst vairāk enerģijas nekā no litra benzīna. Patēriņa ziņā 
dīzeļdzinēji arī ir daudz ekonomiskāki nekā benzīna dzinēji. Šo abu priekšrocību dēļ 
daudzas Eiropas valstis ir izvēlējušās atbalstīt dīzeļdzinēju izmantošanu9. Kaut arī gaisa 
piesārņotājus var ievērojami samazināt, ja izmanto pienācīgu izplūdes pēcapstrādes 
tehnoloģiju, CO2 emisijas ir tieši proporcionālas dīzeļdegvielas vai benzīna patēriņam. 

10 ES 2009. gadā ieviesa obligātus CO2 emisiju standartus jaunajiem vieglajiem 
automobiļiem10. Šie standarti neattiecas uz konkrētiem modeļiem, bet uz autoražotāja 
modeļu klāstu kopumā kā “autoparka vidējās emisijas”. Pirmais autoparka vidējo 
CO2 emisiju robežlielums jauniem automobiļiem, ko pārdod ES, 2015. gadam bija 
noteikts 130 g/km, otrais robežlielums 2020.–2021. gadam tika noteikts 95 g/km11. 
Katra transportlīdzekļu ražotāja robežlielums ir pielāgots atbilstoši viņa diapazonā 
esošo modeļu vidējai masai. 2. attēlā parādītas 2017. gada autoparka vidējās emisijas 
deviņām lielākajām ražotāju grupām. 

                                                      
8 Dīzeļdegvielas daļiņu filtrus (DPF) sāka iebūvēt dažos Euro 5 standartam atbilstošos 

transportlīdzekļos, bet saskaņā ar Euro 6 standartu dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem tie 
kļuva obligāti. Tas samazina kopējās cieto daļiņu masas emisijas par aptuveni 98 % (Z. 
Gerald Liu, Devin R. Berg and James J. Schauer, “Detailed Effects of a Diesel Particulate Filter 
on the Reduction of Chemical Species Emissions” [Izvērsts izklāsts par dīzeļdegvielas filtra 
ietekmi uz dažādu ķīmisko emisiju samazināšanu], 2008. g., 8. lpp.). 

9 EVA, “Explaining road transport emissions” [Skaidrojums par ceļu transporta emisijām], 
2016. g., 50. lpp. 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 443/2009, ar ko, 
īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem 
transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem 
(OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.). 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 333/2014, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 443/2009, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo automobiļu 
radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam (OV L 103, 5.4.2014., 15. lpp.). 

https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions
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2. attēls. Autoparka vidējās CO2 emisijas katrai ražotāju grupai 
2017. gadā 

 
Avots: Starptautiskā Tīra transporta padome (ICCT), “CO2 emissions from new passenger cars in the EU: 
Car manufacturers’ performance in 2017” [CO2 emisijas jauniem vieglajiem automobiļiem ES: 
autoražotāju rezultāti 2017. gadā], 11.7.2018., 3. lpp. 

11 Atšķirības starp tipa apstiprinājuma CO2 emisijām, kas izmērītas laboratorijā, un 
tām, kas izmērītas reālas braukšanas apstākļos, ir parādītas 3. attēlā. ICCT ir aplēsusi, 
ka, lai gan tipa apstiprinājuma CO2 vērtības laikā no 2001. līdz 2016. gadam tika sekmīgi 
samazinātas par gandrīz 31 %, faktiski tas bija tikai 9 % samazinājums emisijām reālas 
braukšanas apstākļos. 
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3. attēls. Vidējās CO2 emisijas reālas braukšanas apstākļos salīdzinājumā 
ar tipa apstiprinājuma emisiju skaitļiem jauniem vieglajiem 
automobiļiem Eiropā 

 
Avots: ICCT, From laboratory to road: a 2017 update of official and real world fuel consumption and 
CO2 values for passenger cars in Europe [No laboratorijas līdz ceļam. Atjaunināti dati par 2017. gadu: 
oficiālais un reālais degvielas patēriņš pasaulē un CO2 vērtības vieglajiem automobiļiem Eiropā], 
51. lpp.12. 

12 Parlaments un Padome pašlaik gatavojas pieņemt tiesību aktus, ar kuriem pēc 
2020. gada reglamentēs CO2 emisiju robežlielumus vieglajiem automobiļiem un 
vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem. Komisija ir ierosinājusi 30 % 
samazinājumu vidējām ES autoparka CO2 emisijām mazas noslodzes 
transportlīdzekļiem (vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem 
transportlīdzekļiem) 2021.–2030. gada periodā13. Parlaments nobalsoja palielināt šo 
samazinājumu līdz 40 %14. Jaunie ES autoparka vidējie robežlielumi, kas ierosināti 
2025. un 2030. gadam, ir izteikti kā procentuāli samazinājumi, kurus piemēro 

                                                      
12 Pamatojoties uz Spritmonitor.de aplēsēm un tipa apstiprinājuma datiem no Eiropas Vides 

aģentūras (EVA, 2016. g.). 

13 Priekšlikums par CO2 emisiju standartu noteikšanu vieglajiem pasažieru automobiļiem un 
jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem pēc 2020. gada, 
COM(2017) 676 final. 

14 Eiropas Parlamenta pieņemtais teksts, 2017/0293(COD). 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1555248&t=d&l=en
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sākumpunktam, kas reprezentē ES autoparka emisiju mērķlielumu 2021. gadā, 
pamatojoties uz emisiju testēšanu laboratorijas apstākļos. 

“Dīzeļgeita” 

13 Volkswagen emisiju skandāls (plaši pazīstams kā “dīzeļgeita”) izraisījās 2015. gada 
septembrī, kad ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA) oficiāli apvainoja Volkswagen 
ASV emisiju standartu pārkāpšanā15. Volkswagen pēc tam atzina, ka “manipulācijas 
ierīce” ir uzstādīta 11 miljoniem dīzeļdzinēja transportlīdzekļu visā pasaulē16. Šī ierīce 
spēja noteikt, kad transportlīdzekli testē laboratorijā, un aktivizēja emisiju kontroles 
sistēmu, lai tā būtu atbilstoša NOx emisiju standartiem. Taču ārpus laboratorijas 
apstākļiem ierīce varēja izslēgt emisiju kontroles sistēmu, un transportlīdzekļa emisijas 
ievērojami pārsniedza ASV tiesību aktos noteikto NOX robežvērtību. 

14 Jau pirms šā pavērsiena bija plaši zināms, ka transportlīdzekļa NOx emisijas reālas 
braukšanas apstākļos pārsniedz laboratorijā izmērītās emisijas (sk. 4. attēlu). Skandālā 
atklājās, ka viens no šīs atšķirības iemesliem bija manipulācijas ierīces izmantošana17. 

                                                      
15 EPA vietne “Learn About Volkswagen Violations” [Informācija par Volkswagen 

pārkāpumiem]. 

16 Volkswagen paziņojums, 22.9.2015. 

17 Transport & Environment, Dieselgate: Who? What? How? [“Dīzeļgeita”. Kas? Ko? Kā?], 
2016. g., 7. lpp. 

https://www.epa.gov/vw/learn-about-volkswagen-violations
https://www.epa.gov/vw/learn-about-volkswagen-violations
http://www.volkswagenag.com/en/news/2015/9/Ad_hoc_US.html
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
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4. attēls. NOx emisiju dinamika reālas braukšanas apstākļos (g/km) no 
Eiropas vieglajiem automobiļiem ar dīzeļdzinēju un tiesību aktos 
noteiktās emisijas robežvērtības. 

 
Avots: ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars in the 
EU, 2015.–2030. [Dīzeļdzinēja vieglo automobiļu reālas braukšanas apstākļos radīto NOx emisiju labāka 
regulējuma ietekme Eiropas Savienībā 2015.–2030. gadā], 1. lpp. 

15 Kā parādīts 5. attēlā, atšķirības starp tipa apstiprinājuma emisijām un emisijām 
reālas braukšanas apstākļos ir nozīmīga problēma lielākajai daļai dīzeļdzinēja 
automobiļu. Mēs izmantojām Vācijas valdības datus par dīzeļdzinēja automobiļu 
modeļiem, pamatojoties uz testiem, kas 2015. un 2016. gadā veikti laboratorijas 
apstākļos un uz ceļa. Diagrammā parādītas lielākās un mazākās NOx emisijas, kas 
izmērītas katram testētajam modelim. Tajā nav parādīts pilns rezultātu diapazons. 

Euro emisijas robežvērtība Reālos braukšanas apstākļos izmērītās vērtības (Carslawet al., 2011.g.; Franco et
al., 2014. g.)

Euro 3
(2000. g.)

Euro 4
(2005. g.)

Euro 5
(2009. g.)

Euro 6 (pirms reālas braukšanas apstākļu testa)
(2014. g.)
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5. attēls. Lielākās un mazākās NOx emisijas, kas reģistrētas laboratorijā 
un reālos braukšanas apstākļos, kad Vācijas transporta ministrija izlases 
veidā testēja dīzeļdzinēja automobiļu modeļus 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Vācijas valdības datiem, kurus konsolidēja ICCT18. Skaitļi un līnijas var būt 
aptuveni un ir tikai ilustratīvi. 

Šā informatīvā apskata mērķis un pieeja 

16 Šajā informatīvajā apskatā ir izklāstītas darbības, kas veiktas Eiropas Savienības un 
dalībvalstu līmenī, un aprakstītas izmaiņas, kas pēc 2015. gada septembra izdarītas 
transportlīdzekļu emisiju mērīšanas sistēmā. Dokumentā nav meklēta atbilde uz 
jautājumu, vai veiktās un ierosinātās darbības ir atrisinājušas problēmu. Mūsu 
uzmanības centrā ir NOx emisiju mērījumi automobiļiem ar dīzeļdzinēju, bet mēs 
ņemam vērā arī CO2 emisijas. 

                                                      
18 Oriģinālos testa rezultātus tiešsaistē publicēja Vācijas Federālā Transporta, ēku un pilsētu 

attīstības ministrija (BMVI). ICCT publicēja rezultātu īsu analīzi. 
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https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.theicct.org/blog/staff/first-look-results-german-transport-ministrys-post-vw-vehicle-testing
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17 Šā informatīvā apskata mērķis ir informēt sabiedrību par ES reakciju uz 
“dīzeļgeitu”. Tā kā tiesību aktos veiktajām izmaiņām tuvākajā nākotnē nebūs 
izmērāmas ietekmes, mēs esam veikuši caurskatīšanu, nevis revīziju.  

18 Šajā informatīvajā apskatā sniegtās informācijas pamatā ir šādi avoti: 

o ārēju ziņojumu, pētījumu, dokumentu un rakstu caurskatīšana; 

o 2015.–2018. gadā ierosināto un pieņemto ES tiesību aktu caurskatīšana; 

o iztaujāšanas attiecīgajos Komisijas ģenerāldirektorātos (GROW, CLIMA un JUST), 
tostarp Kopīgā pētniecības centra Itālijā apmeklējums; 

o apspriešanās ar ieinteresētajām personām, tādām kā Starptautiskā Tīra transporta 
padome, Eiropas Transporta un vides federācija un Eiropas Automobiļu ražotāju 
asociācija; 

o ekspertu grupas sanāksme, kurā piedalījās vides organizāciju pārstāvji, tipa 
apstiprinātājas iestādes, tehniskie dienesti un pētniecības inženieri; 

o informatīvi apmeklējumi divās dalībvalstīs, kur mēs sarīkojām sanāksmes ar 
pārstāvjiem no tipa apstiprinātājām iestādēm, viena pētniecības institūta un 
divām vides aģentūrām; 

o dalībvalstu tipa apstiprinātāju iestāžu aptauja (saņemtas 15 atbildes). 

19 Visa procesa gaitā mēs apspriedām šo dokumentu ar Komisiju, un, to sagatavojot, 
ņēmām vērā Komisijas sniegto atgriezenisko informāciju. 
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Apskats par ES reakciju uz dīzeļdzinēju 
emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu”  

Šīs reakcijas kopsavilkums 

ES iestāžu reakcija 

20 Dažus gadus pirms “dīzeļgeitas” izcelšanās (2011. gadā) Eiropas Komisijas 
Kopīgais pētniecības centrs (JRC) ziņoja, ka pastāv ievērojama neatbilstība starp 
automobiļu NOx emisijām laboratorijas apstākļos un tām, kas izmērītas reālas 
braukšanas apstākļos19. Attiecīgi Komisijas dienesti sāka pētīt, kā risināt šo jautājumu. 

21 Eiropas Parlaments 2015. gada 17. decembrī izveidoja izmeklēšanas komiteju 
saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (EMIS), lai izmeklētu iespējamos 
pārkāpumus vai administratīvās kļūmes, kas pieļautas, īstenojot Savienības tiesību 
aktus saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē. 2017. gada 4. aprīlī Eiropas 
Parlaments pieņēma galīgo ziņojumu un ieteikumus20. 

22 “Dīzeļgeita” paātrināja likumdošanas procesu, un tika pieņemti vairāki jauni 
tiesību akti (sk. I pielikumu). Daļa no šiem tiesību aktiem stāsies spēkā tikai 2020. gada 
septembrī. Komisijai būs jāpieņem diezgan daudzas īstenošanas regulas. 

23 Komisija iesniedza kontroles ziņojumu ES Parlamenta Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejai (ENVI) 2018. gada 17. oktobrī21. 1. tabulā ir 
uzskaitītas galvenās Eiropas Parlamenta konstatētās nepilnības, kas piemīt 
ES transportlīdzekļu emisiju mērīšanas sistēmai, un kā Komisija plāno tās novērst. 
Tabulā arī norādīts šā dokumenta punkts, kurā jautājums ir aplūkots. 

                                                      
19 Komisija (JRC), “Analyzing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable mission 

Measurement Systems (PEMS)” [Analīze par mazas noslodzes transportlīdzekļu emisijām uz 
ceļa, kad mērījumi veikti ar pārvietojamām emisiju mērīšanas sistēmām (PEMS)], 2011. g. 

20 Ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē. 

21 Komisijas atbildes uz EP ieteikumiem. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155520/State_of_play_recall_actions_EC_SPI_2018_43_EN.pdf
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1. tabula. ES Parlamenta EMIS izmeklēšanā konstatētās nepilnības un 
Komisijas atbilde 

Nepilnību apraksts Komisijas pasākumi to novēršanai 
Sk. punktu 

šajā 
dokumentā 

NEDC laboratorijas tests neatspoguļo 
faktiskos braukšanas apstākļus un 
pieļauj elastību, kas palielina starpību 
starp laboratorijas skaitļiem un 
CO2 emisijām reālas braukšanas 
apstākļos. 

Ieviests jauns laboratorijas tests: 
vispārēji harmonizētā vieglo 
transportlīdzekļu testa cikls (WLTP)  

30.–35. 
 

Reālās NOx emisijas ievērojami 
pārsniedz tiesību aktos noteiktās 
robežvērtības 

Ieviests jauns emisiju tests reālos 
braukšanas apstākļos (RDE) 

36.–39. 

Manipulācijas ierīces izmantojusi 
lielākā daļa autoražotāju; tipa 
apstiprinātājas iestādes neveica 
pārbaudes to atklāšanai 

Izstrādāta metodoloģija, kas palīdz 
atklāt manipulācijas ierīces, tā ietver 
modificētu RDE testēšanu apritē 
esošiem automobiļiem un negaidītu 
testēšanu 

40. un 41. 

Nav prasības ražotājiem atklāt emisiju 
stratēģijas 

Obligāta prasība ražotājiem deklarēt 
visas emisiju pamatstratēģijas un 
papildu stratēģijas  

41. 

Pēc tipa apstiprinājuma piešķiršanas 
transportlīdzekļi netiek pārbaudīti 

Jauni noteikumi par atbilstības 
pārbaudēm ekspluatācijas laikā; 
tirgus uzraudzības darbības, kas 
jāievieš 2020. gadā 

46.–52. 

Nav konkrēta Eiropas Savienības 
apskata par transportlīdzekļu tipa 
apstiprināšanu un tiesību aktu 
izpildes vāja nodrošināšana 

Komisijai būs tiesības apturēt un 
atsaukt tipa apstiprinājumu, kā arī 
uzlikt sodus ražotājiem; izveidots 
forums, lai veicinātu paraugpraksi un 
saskaņotu īstenošanu dalībvalstīs 

53.–55. 

Dati par testētajiem 
transportlīdzekļiem nav pārredzami 

Ražotājiem ir pienākums izklāstīt 
datus, kas vajadzīgi, ja testu veic 
trešās personas 

56.–58. 

Trūkst informācijas par to, kā 
dalībvalstis rīkojās ar 
transportlīdzekļiem, kuros uzstādītas 
manipulācijas ierīces 

Komisija ir izveidojusi centralizētu 
atsaukšanas informācijas platformu 

63. un 64. 

Nav vienota ES tiesiskā regulējuma 
par atlīdzināšanu patērētājiem 

Komisijas priekšlikums par patērētāju 
kolektīvu tiesisko aizsardzību 

70.–72. 

Avots: Eiropas Parlaments (EMIS ziņojums un ieteikumi) un Komisijas atbilde uz to. 
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24 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2015. gada novembrī sāka 
izmeklēšanu par Eiropas Investīciju bankas (EIB) 400 miljonu EUR lielo aizdevumu 
Volkswagen. Kaut arī aizdevums bija paredzēts zaļāku un degvielas ziņā ekonomiskāku 
dzinēja komponentu izstrādei vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem 
komerciālajiem transportlīdzekļiem, tika izteikti apgalvojumi, ka EIB projektā bija 
iekļauta arī manipulācijas ierīču izstrāde. OLAF pabeidza izmeklēšanu 2017. gada jūlijā 
un ieteica pasākumus, kas EIB ir jāveic. EIB ir paziņojusi, ka pašlaik īsteno pasākumus 
saskaņā ar ieteikumiem. 2018. gadā Komisija arī sāka oficiālu padziļinātu izmeklēšanu, 
lai novērtētu, vai pastāv vienošanās starp BMW, Daimler un VW grupu, ka tās 
nesacenšas cita ar citu to sistēmu izstrādē un ieviešanā, kuras samazina benzīna un 
dīzeļdzinēju automobiļu emisijas22. 

Dalībvalstu reakcijas uz skandālu 

25 Tipa apstiprinātājas iestādes dažās dalībvalstīs23 reaģēja uz Volkswagen emisiju 
skandālu un atkārtoti testēja ar dīzeļdzinēju aprīkotos vieglos automobiļus, galvenokārt 
tos, kuriem bija piešķīrušas tipa apstiprinājuma sertifikātus. Šie testi parādīja, ka 
izplūdes emisijas reālas braukšanas apstākļos gandrīz visiem Euro 5 un Euro 6 mazas 
noslodzes dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem ievērojami pārsniedza piemērojamās NOx 
robežvērtības, reizēm pat vairāk nekā desmitkārtīgi24. 

26 Pēc šiem testiem un turpmākām izmeklēšanām, ko veica tipa apstiprinātājas 
iestādes, kā arī sabiedrības un Komisijas arvien lielāka spiediena rezultātā gandrīz visi 
autoražotāji veica plaša mēroga dīzeļdzinēja automobiļu atsaukšanu.  

27 Amerikas Savienotajās Valstīs Volkswagen grupa bija spiesta rezervēt vairāk nekā 
9,7 miljardus ASV dolāru norēķiniem (sk. 1. izcēlumu). 

                                                      
22 Eiropas Komisijas preses relīze “Antitrust: Commission opens formal investigation into 

possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean emission technology” 
[Pretmonopola izmeklēšana. Komisija sāk oficiālu izmeklēšanu par iespējamu vienošanos 
starp BMW, Daimler un VW grupu par tīru emisiju tehnoloģiju]. 

23 Vācija, Spānija, Francija, Itālija, Nīderlande, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. 

24 ICCT izmantoja Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Francijas un Vācijas valdību ziņojumos 
iekļautos rezultātus, Road tested: Comparative overview of real world versus type-approval 
NOx and CO2 emissions from diesel cars in Europe [Testēšana reālas braukšanas apstākļos – 
salīdzinošs apskats par reālajiem apstākļiem pretstatā tipa apstiprinājuma NOx un 
CO2 emisijām no dīzeļdzinēja automobiļiem Eiropā] 2017. g., 7. lpp. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions


 19 

 

1. izcēlums.  

Izpildes panākšanas darbības saistībā ar “dīzeļgeitu” ASV 

Amerikas Savienotajās Valstīs Volkswagen grupa trijos civiltiesiskos izlīgumos piekrita 
a) izņemt no tirgus vai modernizēt lielāko daļu savu dīzeļdzinēja automobiļu; 
b) iemaksāt 2,925 miljardus ASV dolāru valsts NOx emisiju mazināšanas trasta fondā; 
c) ieguldīt 2 miljardus ASV dolāru elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrā 
un d) samaksāt 1,45 miljardus ASV dolāru civilsodu25. 

Turklāt kriminālprocesā ar ASV Tieslietu departamentu VW grupa atzina savu vainu 
šādos noziegumos: konspirācijā, tiesiskuma neievērošanā un preču ievešanā, 
izmantojot viltotu deklarāciju26. Šajā izlīgumā tika noteikts 2,8 miljardu ASV dolāru 
naudas sods. 

28 Eiropas Savienībā Komisija sāka pārkāpuma procedūras pret 

a) Čehijas Republiku, Grieķiju un Lietuvu, jo nebija sistēmu ražotāju sodīšanai; 

b) Spāniju, Vāciju, Luksemburgu un Apvienoto Karalisti par to, ka tās neuzlika sodus 
Volkswagen par nelikumīgas manipulācijas ierīces programmatūras izmantošanu, 
un 

c) Itālijai par to, ka tā nekliedēja bažas, ko radīja Fiat Chrysler grupas emisiju 
kontroles stratēģijas27. 

                                                      
25 Volkswagen grupā ietilpst VW, Audi un Porsche automobiļu zīmoli. Grupa panāca 

civiltiesisko izlīgumu ar ASV Vides aizsardzības aģentūru (EPA), Kalifornijas gaisa resursu 
padomi (CARB) un ASV Muitu un robežsardzi. Sk. EPA tīmekļa vietni “Volkswagen Clean Air 
Act Civil Settlement” [Volkswagen civiltiesiskais izlīgums atbilstoši Tīra gaisa aktam] un ASV 
Muitas un robežsardzes tīmekļa vietni “CBP Joins DOJ, FBI, and EPA in Announcing a 
Settlement Against Volkswagen as a Result of Their Scheme to Cheat U.S. Emissions Test” 
[Muita un robežsardze pievienojas Tieslietu departamentam, FIB un EPA, izziņojot izlīgumu 
ar Volkswagen saistībā ar krāpšanas shēmu ASV emisiju testā]. 

26 ASV Tieslietu departamenta tīmekļa vietne. 

27 Eiropas Komisijas preses relīzes “Car emissions:. Commission opens infringement procedures 
against 7 Member States for breach of EU rules” [Automobiļu emisijas: Komisija sāk 
pārkāpuma procedūras pret septiņām dalībvalstīm par ES tiesību aktu pārkāpumiem] un 
“Car emissions: Commission opens infringement procedure against Italy for breach of EU 
rules on car type-approval” [Automobiļu emisijas: Komisija sāk pārkāpuma procedūras pret 
Itāliju par ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar automobiļa tipa apstiprināšanu]. 

https://www.epa.gov/enforcement/volkswagen-clean-air-act-civil-settlement
https://www.epa.gov/enforcement/volkswagen-clean-air-act-civil-settlement
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.justice.gov/opa/pr/volkswagen-ag-agrees-plead-guilty-and-pay-43-billion-criminal-and-civil-penalties-six
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
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29 Dalībvalstis nav noteikušas nekādus sodus ražotājiem par tipa apstiprināšanas 
regulas pārkāpšanu. Līdz šim vismaz trīs dalībvalstis ir uzlikušas naudas sodus par 
komerclikuma vai patērētāju aizsardzības likuma pārkāpšanu. Vācijā VW piekrita 
samaksāt vienu miljardu EUR Lejassaksijas federālajai zemei un Audi piekrita samaksāt 
800 miljonus EUR Bavārijas federālajai zemei par negodīgu ekonomisko priekšrocību 
iegūšanu un pienācīgu uzraudzības pasākumu neveikšanu. Nīderlandē Patērētāju un 
tirgus aizsardzības iestāde (ACM) Volkswagen ir noteikusi 450 000 EUR naudas sodu, 
un tā ir lielākā summa, kādu saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem var prasīt par 
negodīgu komercpraksi28. Itālijā valsts pretmonopola iestāde noteica Volkswagen 
grupai 5 miljonu EUR naudas sodu29. Spānijā notiek administratīvi procesi un 
kriminālprocesi pret SEAT. 

Jauna sistēma transportlīdzekļu emisiju pārbaudēm 

Jaunie testa cikli 
Jauns laboratorijas testa cikls 

30 Komisija un Japāna 2007. gadā sponsorēja ANO tehnisko darba grupu, lai tā 
izstrādātu jaunu laboratorijas testu ciklu transportlīdzekļu emisiju mērīšanai – vispārēji 
harmonizētu vieglo transportlīdzekļu testu (WLTP). Ar šo testu bija paredzēts aizstāt 
novecojušo Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC), un to pieņēma 2017. gada 
1. jūnijā30. 

31 WLTP kļuva obligāts Eiropas Savienībā visiem jaunajiem automobiļu modeļiem, 
kas ieviesti pēc 2017. gada septembra, un visām jaunajām reģistrācijām no 2018. gada 
septembra. WLTP mēra visus gaisa piesārņotājus un siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kuras jau reglamentēja ar NEDC. 6. attēlā parādītas galvenās atšķirības starp NEDC un 
WLTP testu cikliem. WLTP cikla mērķis bija labāk atspoguļot reālas braukšanas 
apstākļus. 

                                                      
28 Autoriteit Consument & Markt tīmekļa vietne “ACM beboet Volkswagen voor misleiding bij 

dieselaffaire”. 

29 “PS10 211 - Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione 
del sistema di controllo delle emissioni inquinanti”. 

30 Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regula (ES) Nr. 2017/1151 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.). 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1541511682823&uri=CELEX:32017R1151
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6. attēls. Galvenās atšķirības starp NEDC un WLTP testu cikliem 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz ACEA datiem. 

32 Viens no galvenajiem WLTP uzdevumiem ir kalpot kā rūpnieciskajam standartam 
attiecībā uz CO2 emisijām un degvielas patēriņu. Jaunā testa cikla mērķis ir arī izskaust 
zināmus elastības elementus, kas piemita iepriekšējai testēšanas sistēmai. 7. attēlā 
parādīti daži zināmi elastības elementi, kurus atsevišķi ražotāji izmantoja NEDC testa 
ciklā. 

Testa cikls

Cikla ilgums

Cikla distance

Braukšanas posmi

Vidējais ātrums

Maksimālais ātrums

Ietekme, ko rada
neobligātais aprīkojums

Viens testa cikls

20 minūtes

11 kilometri

Braukšana divos posmos –66 % 
pilsētā un 34 % ārpus pilsētas

34 kilometri stundā

120 kilometri stundā

Ietekmi uz CO2 un degvielas
patēriņu nevērtē saskaņā ar NEDC

Eiropas Jaunais
braukšanas cikls

(NEDC)
Dinamiskais cikls, kas vairāk 
atbilst reālas braukšanas 
apstākļiem

30 minūtes

23,25 kilometri

Braukšana četros dinamiskākos 
posmos – 52 % pilsētā un 48 % 
ārpus pilsētas

46,5 kilometri stundā

131 kilometrs stundā

Ņem vērā papildu elementus (kuri 
dažādām mašīnām var būt atšķirīgi)

Vispārēji harmonizētais
vieglo transportlīdzekļu
testa cikls (WLTP)

http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/


 22 

 

7. attēls. Piemēri dažiem zināmiem elastības elementiem, kurus atsevišķi 
ražotāji izmantoja NEDC testa ciklā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz EVA, “Explaining road transport emissions” [Skaidrojums par ceļu transporta 
emisijām], 2016. g., 32.–37. lpp. 

33 Komisijai sagatavotajā 2016. gada ziņojumā sniegti dati, kas liecina, ka CO2 emisiju 
atšķirība starp tipa apstiprinājuma skaitļiem un reālas braukšanas apstākļos 
reģistrētajiem skaitļiem dažos gadījumos var būt lielāka par 50 %31. JRC 2018. gada 
ziņojumā32 secināts, ka jaunais WLTP testa cikls ievērojami samazinās šo atšķirību, taču 

                                                      
31 Eiropas Komisija (Zinātnisko konsultāciju mehānisms), “Closing the gap between light duty 

vehicle real world CO2 emissions and laboratory testing” [Pārvarot atšķirību starp mazas 
noslodzes transportlīdzekļu reālajām un laboratorijā izmērītajām CO2 emisijām], 2016. g., 
27. lpp. 

32 J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde, A. Marotta; “How much difference in type-
approval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing to 
the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?” [Kā mainīsies tipa apstiprinājuma CO2 emisijas 
vieglajiem automobiļiem Eiropā, kad notiks pāreja uz jauno testa procedūru (NEDC pret 
WLTP)?]; Eiropas Komisija, Kopīgais pētniecības centrs, 2018. g., 5. iedaļa “Secinājumi un 
politikas īstenošana”. 

Iebraukuma
laiks

Bremžu 
noregulēšana

Transportlīdzekļa 
testa masa

Riteņu un riepu 
specifikācija

Piem., 
ģeneratora 
izslēgšana

Darba 
temperatūra

Riepu spiediens un
riepu protektora 
dziļums

Pārnesumu 
pārslēgšanas 

režīms

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
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tā pastāvīgi jāuzrauga un ir jāveicina tehnoloģijas, kas samazina CO2 emisijas 
braukšanas apstākļos. Regulas (ES) 2018/1832 1. pantā prasīts ierīkot degvielas 
patēriņa uzraudzības ierīces jaunajos transportlīdzekļu modeļos.  

34 Nīderlandes Lietišķo zinātnisko pētījumu organizācija (TNO) 2016. gada 
ziņojumā33 informēja, ka CO2 tipa apstiprinājuma emisiju vērtības bija vidēji par 
20 g/km mazākas nekā neatkarīgos testos iegūtās vērtības. TNO uzsvēra, ka šīs 
atšķirības netika pilnībā izpētītas, kad izstrādāja WLTP testa ciklu. Kaut arī ziņojumā 
minēts, ka WLTP testa cikls šo atšķirību varētu samazināt par 7 g/km, dažas nepilnības 
saglabājas. Ziņojumā arī norādīts, ka ražotājs, kurš gatavojas sasniegt autoparka 
CO2 rādītāju 2021. gadam, varētu atlikt WLTP elastības aspektu izmantošanu uz vēlāku 
laiku, paturot “rezervi” turpmākiem CO2 samazinājumiem. 

35 Komisāri E. Bienkowska un M. Arias Canete 2018. gada jūlijā adresēja vēstuli 
Eiropas Parlamentam un Padomei, informējot tos par Komisijas konstatējumiem, ka 
WLTP CO2 tipa apstiprinājuma emisiju vērtības varētu būt uzpūstas, tādējādi palielinot 
potenciālo “rezervi” CO2 samazinājumiem pēc 2021. gada (sk. 12. punktu). Testa 
rezultāti 114 transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem (no 2017. gada septembra) 
uzrāda vidējā rādītāja palielinājumu par apmēram 4,5 % starp izmērītajām un 
deklarētajām WLTP vērtībām, kur lielākā novirze ir 15 %. Vēstulē minēti trīs pasākumi, 
kas tiks veikti, lai risinātu jautājumu34. Pašlaik notiek to īstenošana. 

Emisiju tests reālos braukšanas apstākļos (RDE) 

36 Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC) izmanto kopš 1990. gada, lai sertificētu 
vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu izplūdes emisijas, tostarp NOx. Tas ir 
stingri noteikts laboratorijas tests, kurā izmanto šasijas dinamometru, ar skaidri 
definētiem gaisa temperatūras un mitruma parametriem (sk. 2. attēlu). 2011. gadā 
Komisija izveidoja darba grupu, lai tā izstrādātu jaunu testa ciklu galvenokārt NOx 
emisiju mērīšanai. 2012. gada oktobrī darba grupa nolēma izstrādāt testēšanu uz ceļa, 
izmantojot pārvietojamu emisiju mērīšanas sistēmu (PEMS). Lai īstenotu šo jauno 
testēšanas procedūru emisijām reālos braukšanas apstākļos (RDE), ir sagatavoti četri 
regulējuma kopumi (sk. I pielikumu). 

                                                      
33 TNO, “NEDC – WLTP comparative testing” [NEDC un WLTP salīdzinoša testēšana], 2016. g., 

26. lpp. 

34 WLTP izmērītās vērtības tiek izmantotas, lai aprēķinātu sākumpunktu jaunajām 
mērķvērtībām, kas būs spēkā pēc 2020. gada; tiek paskaidroti WLTP testēšanas nosacījumi 
un nodrošināta WLTP pareiza īstenošana. 

https://www.tno.nl/en/
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:94644528-afda-4983-91e4-bb8e02b092e3
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2. attēls. Transportlīdzekļa izplūdes emisiju testēšana laboratorijā 

 
Avots: Eiropas Komisija, ES Zinātnes centra tīmekļa vietne. 

37 RDE testu veic uz valsts ceļiem reālā satiksmē, un tas aptver plašu braukšanas 
apstākļu spektru, ar kādu autovadītāji saskaras Eiropas Savienībā (sk 3. attēlu). Testam 
ir trīs daļas (pilsēta, lauki, automaģistrāle), kurās ir noteikts ātrums, kādā jābrauc. Lai 
transportlīdzeklis izietu RDE testu, vidējām NOx emisijām ir jābūt zem noteiktās 
robežvērtības testā kopumā un pilsētas daļā. Tā kā braukšanas stils, augstums virs jūras 
līmeņa, gaisa temperatūra, tukšgaita un citi mainīgi lielumi ietekmē NOx emisijas, 
Komisija ir definējusi derīga RDE testa nosacījumus (sk. II pielikumu). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/image-gallery/better-control-co2-emissions-road-transport-curb-climate-change-pictures-9333
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3. attēls. RDE testēšanas piemērs, kad tiek izmantota pārvietojama 
emisiju mērīšanas sistēma (PEMS) 

 
Avots: Eiropas Komisija, ES Zinātnes centra tīmekļa vietne. 

38 Daži pētnieki ir iebilduši, ka ES tiesību aktu pieņemšanas process ir pavājinājis 
RDE testa35 ieviešanas ietekmi, jo Komisijas sākumā ierosinātā robežvērtība 
128 mg/km automobiļiem ar dīzeļdzinēju tika palielināta līdz 168 mg/km līdz 
2020. gada 31. decembrim. Tas krasi atšķiras no ASV, kur NOx robežvērtība ir 
40 mg/km36. 2. attēlā parādīta WLTP un RDE testa ciklu īstenošana tipa 
apstiprinājumam, kā arī piemērojamās NOx robežvērtības gan dīzeļdzinējiem, gan 
benzīna dzinējiem. 

                                                      
35 Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., Coosemans, T., “A review of the European 

passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality” [Apskats par Eiropas 
vieglo automobiļu regulējumu. Emisijas reālos braukšanas apstākļos un vietējā gaisa 
kvalitāte], 2018. g.; 9.–10. lpp. 

36 Reālo braukšanas emisijas testu novērtēšanai EPA izmanto pielaidi, taču regulējumā tas nav 
rakstīts. Eiropas Parlaments, “Comparative study on the differences between the EU and US 
legislation on emissions in the automotive sector” [Salīdzinošs pētījums par atšķirībām ES un 
ASV tiesību aktos par emisijām autobūves nozarē], 2016. g., 15. lpp. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/transport-emissions-jrc-lead-development-new-test-procedure-cars-9707
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
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2. tabula. Euro 6 standarti: atšķirības un īstenošana 

 Euro 6b Euro 6c Euro 6d 
(pagaidu) Euro 6d 

Jāsāk piemērot 
jauniem tipa 
apstiprinājumiem 
(modeļiem) 

1.9.2014. Neattiecas 1.9.2018. 1.1.2020. 

Jāsāk piemērot 
visiem jaunajiem 
automobiļiem 

1.9.2015. 1.9.2018. 1.9.2019. 1.1.2021. 

Laboratorijas 
tests37  NEDC WLTP WLTP WLTP 

Piemērojamā RDE 
NOx robežvērtība 
dīzeļdzinēja 
transportlīdzekļiem 

RDE tests 
nav jāveic 

RDE tests 
nav jāveic 168 mg/km 114,4 mg/km38 

Piemērojamā RDE 
NOx robežvērtība 
transportlīdzekļiem 
ar benzīna dzinēju 

RDE tests 
nav jāveic 

RDE tests 
nav jāveic 126 mg/km 85,8 mg/km 

Avots: ERP, pamatojoties uz ES tiesību aktiem. 

39 Saskaņā ar Vācijas autokluba ADAC39 informāciju 28 zīmolu 463 dīzeļdzinēja 
transportlīdzekļu tipi 2018. gada novembrī atbilda Euro 6d pagaidu standartam. Tas 
nozīmē, ka Vācijā pieejamie transportlīdzekļu tipi bija izturējuši RDE testu un to NOx 
emisijas nepārsniedza 168 mg/km. Tas atspoguļo RDE pozitīvo ietekmi, īpaši, ja 
salīdzina Euro 5 un Euro 6 standarta dīzeļdzinēja transportlīdzekļu NOx emisijas (vidējās 
emisijas attiecīgi ap 800 mg/km un 450 mg/km,40). Tas galvenokārt skaidrojams ar 

                                                      
37 Piemērojamās laboratorijas NOx emisiju normas laboratoriju testiem (NEDC vai WLTP) ir 

tādas pašas: 80 mg/km vieglajam automobilim ar dīzeļdzinēju un 60 mg/km vieglajam 
automobilim ar benzīna dzinēju. 

38 Vērtības pamatā ir atbilstības koeficients 1,43, kas tika pieņemts ar RDE ceturto tiesību aktu 
kopumu. Atbilstības koeficients izriet no PEMS ierīces atšķirīgās precizitātes salīdzinājumā 
ar laboratorijas aprīkojumu. Tas pats attiecas uz transportlīdzekļiem ar benzīna dzinēju. 

39 Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) tīmekļa vietne. 

40 ICCT, “Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars 
in the EU, 2015.–2030.” [Dīzeļdzinēja vieglo automobiļu reālas braukšanas apstākļos radīto 

https://www.adac.de/infotestrat/umwelt-und-innovation/abgas/modelle_mit_euro_6d_temp/
https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
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efektīvākām pēcapstrādes tehnoloģijām, tādām kā selektīva katalītiska reducēšana 
(SCR), bez kuras nebūtu iespējams RDE testēšanas laikā atbilst NOx emisiju 
robežvērtībām. 

40 RDE testa mērķis ir aptvert normālus braukšanas apstākļus. Piemēram, tas 
nozīmē, braukšana laikapstākļos, kad gaisa temperatūra ir zemāka par -7°C, vai 
agresīva braukšana testā neietilpst. Ražotāji var censties arī izmantot emisiju 
tehnoloģijas un stratēģijas, lai atbilstu RDE testa parametriem, t. i., optimizēt 
automobiļus RDE testu iziešanai, nevis censties samazināt transportlīdzekļa kopējās 
NOx emisijas. Nevalstiskās organizācijas iebilst, ka RDE testa parametri ir pārāk šauri41, 
un aicina pārbaudīt, vai transportlīdzekļa emisijas nepārsniedz RDE testa parametrus, 
lai iegūtu labāku ainu par emitēto NOx līmeni42. 

41 Kopš 2016. gada maija autoražotājiem tipa apstiprināšanas testā ir jāiesniedz 
plaša dokumentu pakete, kurā tie deklarē savas bāzes emisiju stratēģijas (BES) un 
papildu stratēģijas (AES)43. Šis papildu pasākums kopā ar RDE testa ieviešanu 
paredzēts, lai ražotājiem būtu grūtāk izmantot nelikumīgas manipulācijas ierīces 
emisiju kontroles sistēmas darbības sagrozīšanai. Pirmkārt, tipa apstiprinātājas 
iestādes varēs novērtēt AES stratēģijas. Otrkārt, apritē esošo transportlīdzekļu 
RDE testēšana dažādos apstākļos dos iespēju novērtēt šo stratēģiju ietekmi un, 
iespējams, identificēt turpmākas stratēģijas, kas vēl nav deklarētas. Ja vēlāk atklāsies 
kāda nedeklarēta papildstratēģija, tad tiks uzskatīts, ka ražotājs nav izpildījis savus 
pienākumus tipa apstiprināšanas procedūrā. 

                                                      
NOx emisiju labāka regulējuma ietekme Eiropas Savienībā 2015.–2030. gadā], 2016. g., 
iv lpp. 

41 T&E, “Cars with engines: can they ever be clean?” [Vai mašīnas ar dzinējiem vispār var kļūt 
“tīrākas”?], 2018. g., 16. lpp. 

42 ICCT, “Real-driving emission test procedure for exhaust gas pollutant emissions of cars and 
light commercial vehicles in Europe” [Procedūra, ar kuru reālos braukšanas apstākļos testē 
vieglo automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu izplūdes gāzu piesārņojošās 
emisijas Eiropā], 2017. g., 8. lpp. 

43 BES ir emisijas kontroles stratēģija, kas darbojas visā transportlīdzekļa braukšanas ātruma 
un noslodzes diapazonā, ja vien nav aktivizēta papildu emisijas kontroles stratēģija. AES ir 
emisijas kontroles stratēģija, kas tiek aktivizēta un aizstāj vai modificē BES īpašā nolūkā un 
reaģējot uz īpašu apkārtējās vides vai ekspluatācijas apstākļu kopumu, un kura darbojas 
tikai tik ilgi, cik ilgi pastāv šādi apstākļi. 

https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
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Jaunas obligātās emisiju pārbaudes apritē esošiem transportlīdzekļiem 
Uzmanības centrā joprojām tipa apstiprinājuma testēšana 

42 Galvenie vecās un jaunās ES sistēmas elementi, kas nodrošina transportlīdzekļu 
atbilsmi emisijas robežvērtībām, ir redzami 8. attēlā. Gan vecā, gan jaunā sistēma 
galvenokārt balstās uz automobiļu jauno modeļu tipa apstiprinājuma pārbaudēm. 
Jaunierosinātā sistēma prasa veikt vairāk pārbaužu apritē esošiem transportlīdzekļiem. 

8. attēls. Apskats par galvenajiem vecās un jaunās ES sistēmas 
elementiem, kas nodrošina transportlīdzekļu atbilsmi emisijas 
robežvērtībām 

 
Avots: ERP. 

VECAIS

TIPA APSTIPRINĀJUMA REGULĒJUMS

JAUNAIS

Tipa apstiprinājums

Ražošanas atbilstība

Tirgus uzraudzība

Atbilstība 
ekspluatācijā

Izstrāde

Ražošana

Tirgus + 
izmantošana

• NEDC testēšana• TAI izsniedz sertifikātus• Ierobežota TD/TAI darba 
pārbaude

• Ražotājs nodrošina 
ražošanas atbilstību• TAI to apstiprina

• Ierobežota tirgus 
uzraudzība, ko veic līdz ar 
citiem vispārējā patēriņa 
produktiem

• Ražotājs nodrošina šīs 
pārbaudes• Tipa apstiprinātāja iestāde 
to apstiprina

• Vispārēji harmonizētais vieglo 
transportlīdzekļu testa cikls + 
testēšana reālos braukšanas 
apstākļos• TAI izsniedz sertifikātus• Jaunas kvalitātes kontroles 
procedūras attiecībā uz TAI un 
TD• TAI un tirgus uzraudzības 
iestāžu forums• Komisijai visos posmos lielāka 
loma

• Ražotājs nodrošina ražošanas 
atbilstību• TAI to apstiprina

• Obligātā testēšana, ko prasa 
tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs• Eiropas Komisija (Kopīgais 
pētniecības centrs – JRC) veic 
savus testus 

• Ražotājs turpina veikt 
pārbaudes un ziņo par tām• Obligātas pārbaudes, kas 
jāveic TAI, kura piešķir tipa 
apstiprinājumu 
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43 Eiropas Parlamenta izmeklēšanā atklājās44, ka tipa apstiprinātājas iestādes un to 
norīkotie tehniskie dienesti veica tikai minimālās tiesību aktos prasītās pārbaudes un ka 
maksas, ko šīs struktūras iekasēja, tām bija nozīmīgs ieņēmumu avots. Izmeklēšanā 
norādīts, ka autoražotāji varēja izvēlēties tehniskos dienestus un ka lielākā daļa 
testēšanas notika viņu pašu laboratorijās. Viņiem bija iespēja testēt jaunos 
transportlīdzekļu modeļus vairākas reizes, pirms tehniskie dienesti tika uzaicināti veikt 
galīgo testu.  

44 Transportlīdzekļu emisiju atbilstības un izpildes panākšanas sistēmas pastāv arī 
ārpus Eiropas Savienības. Saskaņā ar ICCT45 informāciju ASV, Kanāda un Dienvidkoreja 
atļauj veikt tipa apstiprinājuma testus pašiem ražotājiem, un klāt nav tehnisko 
dienestu, kas apliecinātu testu (kā tas ir Eiropas Savienībā). Šo testu rezultātus pēc tam 
iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei, kura var tos atkārtot. ASV tipa apstiprinātājas 
iestādes atkārtoti veic 15 % testu; dažus no tiem atlasa pēc nejaušības principa, bet 
dažus, pamatojoties uz riska kritērijiem. ICCT arī norāda, ka atbilstības pārbaudes, 
kuras veic pēcražošanas posmā un kuru pamatā ir stingri izpildes panākšanas 
pasākumi, ir spēcīgs stimuls ražotājiem veikt rūpīgas pārbaudes, lai izvairītos no naudas 
sodiem un kaitējuma reputācijai. 

45 Vācijas vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas aicināja ieviest jaunu tipa 
apstiprināšanas procedūru. Tai jābalstās uz ražotāju pašdeklarāciju un tā jāpapildina ar 
testiem, kuros neatkarīgas iestādes reālas braukšanas apstākļos pārbauda apritē 
esošos automobiļus; šīs iestādes nedrīkst būt iesaistītas tipa apstiprināšanas procesā 
(ideālā gadījumā tā būtu vides aģentūra), un pārbaužu nolūks ir pārliecināties par 
ražotāja pašdeklarācijas patiesumu46. 

Pastiprinātas atbilstības pārbaudes ekspluatācijas laikā 

46 Atbilstības pārbaudes ekspluatācijas laikā veic gan ražotāji, gan tipa 
apstiprinājuma piešķiršanas iestādes, un šo pārbaužu mērķis ir pārliecināties, vai 
automobilis, kurš saņēmis tipa apstiprinājumu, darbmūža laikā joprojām atbilst tiesību 
aktos noteiktajām emisijas prasībām. Komisija ir ievērojami pastiprinājusi sistēmu, 
                                                      
44 Eiropas Parlaments, “Ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves 

nozarē”, 2.3.2017., 47. lpp. 

45 ICCT, “Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle 
emissions and energy efficiency” [Vispārējs pamatnovērtējums par transportlīdzekļu emisiju 
un energoefektivitātes atbilstības un izpildes panākšanas programmām], 22.–32. un 45. lpp. 

46 VCD tīmekļa vietne “Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und 
reale Emissionen messen”. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=LV
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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prasot, lai tipa apstiprinātājas iestādes ne tikai pārskata ražotāju ziņojumus par 
pārbaudēm, kuras tie veikuši, bet arī veic RDE testus obligātam transportlīdzekļu 
skaitam. 

47 Informācija, kas vajadzīga, lai aprēķinātu transportlīdzekļu skaitu, kuram 
2019. gadā veiks atbilstības pārbaudes ekspluatācijas laikā, nav publiski pieejama. Tipa 
apstiprinātājām iestādēm, kuras nav piešķīrušas nevienu tipa apstiprinājumu, nebūs 
jāveic transportlīdzekļu ekspluatācijas atbilstības pārbaudes. Komisija norādīja, ka, 
piemēram, iestādēm Francijā, Spānijā un Luksemburgā vajadzēs pārbaudīt aptuveni 
piecus transportlīdzekļu modeļus katru gadu. Lai pārbaudītu katru transportlīdzekļa 
modeli, ir jāveic testi no trim līdz desmit dažādiem transportlīdzekļiem. 

48 To, kāds būs ieguvums no obligātajiem atbilstības testiem, kurus veiks tipa 
apstiprinātājas iestādes, varēs novērtēt, tikai sākot no 2021. gada, kad šīs pārbaudes 
būs veiktas divus pilnus gadus. 

Obligātie tirgus uzraudzības pasākumi, kas jāveic, sākot no 2020. gada 

49 Ar Regulas (ES) Nr. 2018/858 8. pantu ir ieviests pienākums Komisijai (JRC) un 
dalībvalstīm veikt tirgus uzraudzības pasākumus. Šo pasākumu ietvaros būs jāanalizē 
pieejamie dati par transportlīdzekļu atbilstību standartiem, lai izveidotu apritē esošu 
transportlīdzekļu izlasi emisiju testēšanai. Komisija izstrādā īstenošanas regulas 
jaunajai tipa apstiprināšanas sistēmai. 

50 Dalībvalstīm jānodrošina, ka to tirgus uzraudzības iestāžu un tipa apstiprinātāju 
iestāžu funkcijas un pienākumi ir stingri nošķirti. Daudzas nevalstiskās organizācijas 
vēlētos, lai emisiju testēšanu veic neatkarīgas vides aizsardzības iestādes47, kā tas ir 
ASV, kur Vides aizsardzības aģentūra veic tirgus uzraudzību un piespiedu izpildes 
pasākumus federālā līmenī. Šāda loma Eiropas Savienībā ir tikai divām vides 
aģentūrām: Nīderlandē un Spānijā (autonomajā Meliļas pilsētā). 

51 Regulas (ES) Nr. 2018/858 8. pantā prasīts, lai tirgus uzraudzības iestādes testē 
vienu transportlīdzekli uz katriem 40 000 reģistrētajiem, un gadā ir jāveic vismaz pieci 
testi. No atlasītajiem automobiļiem vismaz 20 % jāpārbauda izplūdes emisijas. Tas 
nozīmē, ka dažās dalībvalstīs emisiju testēšanai varētu tikt atlasīts pavisam neliels 

                                                      
47 Piemēram, sk. VCD tīmekļa vietni “Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw 

reformieren und reale Emissionen messen”. 

https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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skaits automobiļu (piemēram, Nīderlandē – trīs48). Iepriekš dažās dalībvalstīs 
transportlīdzekļu testēšana bija daļa no to tirgus uzraudzības. Visas šīs dalībvalstis, 
izņemot Zviedriju, ir pārtraukušas šīs darbības49. Tirgus uzraudzības pārbaužu 
efektivitāte būs atkarīga no tā, kā dalībvalstis izveidos un īstenos pārbaudes. 

52 Tomēr papildus dalībvalstīs testētajiem transportlīdzekļiem JRC plāno katru gadu 
testēt 40–50 modeļus50. Ja tas izdosies, tad tiks pārsniegts modeļu vidējais skaits, ko no 
2009. līdz 2013. gadam ASV testēja EPA (40)51.  

Jaunas izpildes panākšanas pilnvaras Komisijai 

53 Jaunais tiesiskais regulējums ir piešķīris Komisijai jaunas izpildes panākšanas 
pilnvaras, tādas kā iespēja anulēt vai apturēt tipa apstiprinājumus, izziņot neatbilstošu 
transportlīdzekļu atsaukšanu un piemērot sodus. Tas arī prasa izveidot padomdevēju 
struktūru (forumu informācijas apmaiņai par izpildes panākšanu), kurā darbotos 
pārstāvji no dalībvalstu tipa apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm. 
Forums radītu platformu paraugprakses apmaiņai un sekmētu piemērojamo tiesību 
aktu vienādu īstenošanu visā Eiropas Savienībā. 

54 Komisija arī vērtēs tipa apstiprinātāju iestāžu procedūras tipa apstiprinājumu 
piešķiršanai, šo iestāžu procedūras ražošanas atbilstības pārbaudēm, un procedūras 
tehnisko dienestu norīkošanai un uzraudzībai. Turklāt tipa apstiprinātājām iestādēm 
var arī piemērot salīdzinošo izvērtēšanu attiecībā uz procedūrām, ko tās īsteno 
tehnisko dienestu novērtēšanai un uzraudzībai. Salīdzinošo izvērtēšanu veiks vienības, 

                                                      
48 Nīderlandē 2016. gadā bija reģistrēti 455 158 mazas noslodzes transportlīdzekļi, un tas 

nozīmē, ka tirgus uzraudzībai būtu jāatlasa 11 automobiļi (11,38 = 455 158 / 40 000), bet 
emisijas obligāti būs jāpārbauda tikai trim automobiļiem (2,28 = 0,2 x 11,38). 

49 ICCT, “Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle 
emissions and energy efficiency” [Vispārējs pamatnovērtējums par transportlīdzekļu emisiju 
un energoefektivitātes atbilstības un izpildes panākšanas programmām], 31. lpp. 

50 JRC ir paplašinājis savas laboratorijas telpas šādiem testiem, kā arī pieņēmis darbā un 
apmācījis darbiniekus. 

51 ICCT, “A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission 
recall cases” [Vēsturisks apskats par ASV transportlīdzekļu emisiju atbilstības programmu un 
atsaukšanas gadījumiem], 2017. g., 29. lpp. 
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ko veido divas tipa apstiprinātājas iestādes no citām dalībvalstīm, un pēc izvēles 
Komisija52. 

55 Tāpat kā dalībvalstīm, arī Komisijai būs atļauts uzlikt naudas sodus tirgus 
dalībniekiem, kuri nepilda šīs regulas prasības. Tomēr šādu naudas sodu uzlikšana būs 
iespējama tikai tad, ja dalībvalsts iestādes pašas tos jau nav uzlikušas. Tiesību aktos nav 
detalizētu norādījumu par naudas sodiem, izņemot obligāto maksimālo summu 
30 000 EUR par transportlīdzekli un prasību, lai sodi būtu efektīvi, proporcionāli un 
atturoši. Tā kā tipa apstiprinātājām iestādēm nav pieredzes saistībā ar naudas sodu 
uzlikšanu ražotājiem un regulā nav sniegti detalizēti norādījumi, nav iespējams izvērtēt, 
vai sodi, ko tie galu galā uzliks, atbildīs šiem kritērijiem. 

Informācijas pārredzamība  

56 Informācija par automobiļu tipa apstiprinājuma testēšanu Eiropas Savienībā, 
piemēram, emisijas testu rezultāti, ir fragmentāra. Ne Komisijai, ne dalībvalstīm nav 
visaptveroša priekšstata par to. Esošie dati parasti tiek paturēti dalībvalsts līmenī53. 

57 ASV automobiļu testēšanas datus publiski pieejamus dara Vides aizsardzības 
aģentūra (EPA)54. Eiropas Savienībā tas, ka dati nav pārredzami un nav publiski 
pieejami, sarežģī situāciju ieinteresētajām personām, neļaujot iegūt informāciju par 
pašreizējo stāvokli un sekmēt transportlīdzekļu emisiju uzraudzību. No 2020. gada 
piemērojamās Regulas (ES) Nr. 2018/858 61.–66. pantā ir izklāstīts pamats, kā 
standartizējami un turpmāk izmantojami dati, kurus savākušas iebūvētās emisiju 
mērīšanas sistēmas. Tādējādi dati par automobiļu emisijām Eiropas Savienībā var kļūt 
pieejamāki. Jaunie ekspluatācijas atbilstības noteikumi RDE tiesību aktos (ceturtais 
kopums – sk. I pielikumu) ļauj piekļūt visiem datiem, kas nepieciešami to 

                                                      
52 Ja valsts akreditācijas struktūra novērtē un uzrauga tehnisko dienestu darbu, tad salīdzinošā 

izvērtēšana nav jāveic. Pamatojoties uz riska novērtējuma analīzi, Komisija var izlemt 
piedalīties salīdzinošās izvērtēšanas vienībā (Regulas (ES) Nr. 2018/858 67. pants). 

53 Piemēram, Vācijas tipa apstiprinātāja iestāde KBA publicē datus, kas attiecas uz tās veikto 
emisiju testēšanu. Sk. Kraftfahrt-Bundesamt tīmekļa vietni. Apvienotās Karalistes tipa 
apstiprinātāja iestāde VCA publicēja datus par transportlīdzekļu emisijām modeļiem, kas ir 
pārdošanā AK tirgū, un šie dati ir pieejami tiešsaistes meklēšanas sistēmā (Sk. Vehicle 
Certification Agency's tīmekļa vietni) vai lejupielādējot failu komatatdalīto vērtību (CSV) 
formātā (Sk. Vehicle Certification Agency's tīmekļa vietni). 

54 EPA tīmekļa vietne “Data on Cars used for Testing Fuel Economy” [Dati par automobiļiem, 
kas izmantoti degvielas ekonomijas testēšanai]. 

https://www.kba.de/EN/Typgenehmigung_en/Fahrzeugtypdaten_amtlDaten_TGV_en/Auskuenfte_Informationen_en/Veroeffentlichungen_en/SV2_en.html?nn=644856
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/downloads/default.aspx
https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy
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transportlīdzekļu testēšanai, kuru tips apstiprināts no 2019. gada janvāra. Komisija 
izstrādā rīku, kas ražotājiem, tipa apstiprinātājām iestādēm vai neatkarīgiem 
testētājiem atvieglos piekļuvi šādiem datiem. Visi ziņojumi par atbilstības pārbaudēm 
ekspluatācijas laikā būs publiski pieejami. 

58 ASV EPA arī izmanto lietotājam draudzīgu tiešsaistes rīku, kas ļauj uzreiz salīdzināt 
CO2 emisijas dažādiem auto modeļiem, kuri pieejami ASV tirgū55. Eiropas Savienībā nav 
centralizētas datubāzes, kurā būtu pieejama viegli salīdzināma informācija par tipa 
apstiprinājumu ieguvušu transportlīdzekļu degvielas patēriņu, CO2 un NOx emisijām. 
Tāpēc iedzīvotāji, pērkot transportlīdzekļus, ir grūti pieņemt informācijā balstītus 
lēmumus. Taču transportlīdzekļu tirgotājiem ir jāsniedz informācija par tirgoto 
automobiļu patēriņu gan savās tirdzniecības zālēs, gan reklāmas līdzekļos56. Pirmo reizi 
reģistrēto, jauno transportlīdzekļu CO2 emisijas tiek uzraudzītas, un Eiropas Vides 
aģentūra tās katru gadu dara sabiedrībai pieejamas. Arī Komisija gatavojas sniegt 
informāciju par NOx emisijām centralizētā datubāzē.  

Testēšana, ko veic trešās personas, tiek iekļauta izpildes panākšanas 
pasākumos 

59 Regulas (ES) Nr. 2018/858 8., 9. un 13. pantā teikts, ka testēšanu veic “atzītas 
trešās personas (..) ar leģitīmām interesēm sabiedrības drošības vai vides aizsardzības 
jomā un piekļuvi atbilstīgām testēšanas iekārtām”. Komisijai vēl jāpieņem īstenošanas 
akti ar noteikumiem, kas reglamentē šo trešo personu atzīšanu, un šīm personām var 
būt šķēršļi darbības uzsākšanai, jo WLTP un RDE testu veikšana izmaksā dārgi57. 

60 Ir pieejamas lētākas transportlīdzekļu emisiju mērīšanas iespējas, piemēram, 
izplūdes emisiju mērīšana, izmantojot attālo sensoru iekārtu vai reālas braukšanas 
testu ar SEMS58 vienībām. Kaut arī šo mērījumu precizitāte var būt mazāka, parasti tie 

                                                      
55 ASV Enerģētikas departamenta tīmekļa vietne. 

56 Direktīva 1999/94/EK jeb Automobiļu marķēšanas direktīva. 

57 PEMS iekārta var maksāt ap 80 000 EUR, kam pieskaitāmas mainīgas papildu izmaksas 
katram testam (ekspertu atalgojums, transportlīdzekļu nomas maksa u. tml.). WLTP tests ir 
dārgāks, jo neatkarīgu laboratoriju skaits nav liels. 

58 Emisiju mērīšanas viedsistēmu (Smart Emissions Measurement System jeb SEMS) ir 
izstrādājusi Nīderlandes Lietišķo zinātnisko pētījumu organizācija(TNO). Tā ir kompakta 
sensoru sistēma, ar kuru mēra emisijas un kuru viegli iebūvēt transportlīdzeklī, ko pēc tam 
lieto, kā parasti. 

https://www.fueleconomy.gov/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543843613788&uri=CELEX:01999L0094-20081211
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ir pietiekami, lai identificētu transportlīdzekļus, kuri ievērojami pārsniedz tiesību aktos 
noteiktās emisiju robežvērtības un kuriem līdz ar to jāveic papildu testēšana. 

Pašreizējā autoparka automobiļi, kas rada lielu piesārņojumu 

Informācija par apritē esošiem automobiļiem 

61 Saskaņā ar Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas datiem (ACEA) Eiropas 
Savienībā 2016. gadā bija apmēram 257 miljoni vieglo automobiļu un 31 miljons vieglo 
komerciālo transportlīdzekļu59. Aptuveni 42 % vieglo automobiļu un gandrīz 90 % 
vieglo komerciālo transportlīdzekļu izmanto dīzeļdegvielu. Vairāk nekā 93 miljoni no 
šiem dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem nav aprīkoti ar dīzeļa daļiņu filtriem60. 

62 Kā atklājās “dīzeļgeitā”, dažādie Euro emisiju standarti (no Euro 1 līdz Euro 6) nav 
uzticams avots, lai noteiktu automobiļu NOx emisijas reālas braukšanas apstākļos61. 
Kaut arī dati par dažiem dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem (galvenokārt Euro 5 un Euro 6) 
ir pieejami no dažādiem avotiem, izsmeļoši dati par emisijām reālas braukšanas 
apstākļos nav viegli pieejami ES līmenī. Tas neļauj īstenot potenciālo iniciatīvu, kuras 
nolūks ir izņemt no aprites transportlīdzekļus, kuri rada vislielāko piesārņojumu. 

Miljoniem transportlīdzekļu ir atsaukti, taču ietekme uz emisijām ir 
neskaidra 

63 Kopš 2015. gada Volkswagen grupa Eiropas Savienībā ir atsaukusi vairāk nekā 
8 miljonus automobiļu. Arī citi autoražotāji ir atsaukuši ievērojamu skaitu 
transportlīdzekļu. Komisija ir izveidojusi platformu, kurā atrodami skaitliskie dati par 
atsauktajiem transportlīdzekļiem (sk. 9. attēlu), vairākumā gadījumu nolūkā atjaunināt 
programmatūru, kas kontrolē transportlīdzekļu izplūdes sistēmas. Mēs konstatējām 
                                                      
59 ACEA tīmekļa vietne “Report: Vehicles in Use” [Ziņojums par apritē esošajiem 

transportlīdzekļiem]. 

60 No kopējā dīzeļdzinēja automobiļu skaita (apm. 136,4 miljoni) ir atņemti 43 miljoni 
dīzeļdzinēja automobiļu, kas atbilst Euro 5 un Euro 6 standartiem, kā teikts Transport & 
Environment ziņojumā (2018. g.). “Cars with engines: can they ever be clean?” [Vai mašīnas 
ar dzinējiem vispār var kļūt “tīrākas”?]. [tiešsaiste] Brisele: Transport & Environment, 
10. lpp. [Piekļuve 2018. gada 22. oktobrī].  

61 T&E, “Cars with engines: can they ever be clean?” [Vai mašīnas ar dzinējiem vispār var kļūt 
“tīrākas”?], 2018. g., 3. lpp. 

https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
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tikai nedaudzus publiski pieejamus atsaukto transportlīdzekļu testa rezultātus, kas 
liecina, ka ietekme uz NOx emisiju samazināšanu ir bijusi diezgan neliela. Piemēram, 
Austrijas, Vācijas un Šveices automobiļu klubi testēja deviņus transportlīdzekļus 
automaģistrāles ciklā62 un konstatēja, ka vidējais emisijas samazinājums ir 25 %63. Šo 
transportlīdzekļu vidējās NOx emisijas automaģistrāles ciklā bija 590 mg/km64. 

9. attēls. Pārskats par transportlīdzekļiem, kuri jāatsauc saistībā ar NOx 
emisiju problēmām (2018. gada 14. septembrī) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem un Komisijas apkopotajiem datiem. Dati var nebūt 
konsekventi un ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos. 

                                                      
62 Laboratorijas (šasijas dinamometra) automaģistrāles cikls ir daļa no ADAC izstrādātā Eco 

Test cikla. Tas atbilst braukšanai pa Vācijas automaģistrāli ar maksimālo ātrumu 130 km/h. 

63 Ar modernizēšanu var panākt 60 %–95 % samazinājumu. Sk. Giechaskiel, B., Suarez-
Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. un Maggiore, M., Evaluation of 
NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the Horizon prize “Engine retrofit” 
[NOx emisiju novērtējums modernizētam Euro 5 standarta vieglajam automobilim 
Horizon balvai “Dzinēja modernizēšana”], Environmental Research, 2018. g., 298.–309. lpp. 

64 Avots: ICCT, “VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes” 
[VW manipulācijas ierīces: salīdzinājums starp ASV un ES prasīto uzlabojumu], 2017. g., 
6. lpp. (attiecas vidēji tikai uz astoņiem transportlīdzekļiem). 

BMW; 4 406

Renault-Nissan-Dacia; 
1 330 368

Daimler; 1 064 015

Fiat Chrys ler; 469 938

Opel ; 96 381

Suzuki; 41 776

VW (Audi , Porsche, 
Seat, Skoda, 

Volkswagen); 8 248 946
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64 Mehānismu papildu modernizēšana65 būtu alternatīva tikai programmatūras 
uzlabošanai. Tiešām šāda modernizēšana jau ir piemērota lielas noslodzes 
transportlīdzekļiem. Sākotnējie testi, ko veicis JRC, uzrāda pozitīvus rezultātus, kuros 
NOx emisijas pēc modernizēšanas ir ievērojami samazinājušās66. Mehānismu 
modernizēšanas galvenais trūkums ir lielās izmaksas. ASV Volkswagen bija spiests vai 
nu modernizēt transportlīdzekļus, lai samazinātu NOx emisijas zem robežvērtības, vai 
norakstīt tos. EPA ir testējusi un sertificējusi šo modernizāciju efektivitāti. 

Manipulācijas ar transportlīdzekļu emisijas sistēmām 

65 Autovadītāji, kas vēlas uzlabot sava automobiļa darbības rezultātus, samazināt 
degvielas patēriņu vai izvairīties no lielām apkopes izmaksām, var manipulēt ar savu 
transportlīdzekļu emisiju pēcapstrādes sistēmām tāpat kā lielas noslodzes 
transportlīdzekļu operatori67. Tā rezultātā automobiļi var emitēt dažādus piesārņotājus 
apmērā, kas daudzkārt pārsniedz tiesību aktos noteiktās robežvērtības un ļoti ietekmē 
gaisa kvalitāti pilsētā. Piemēram, automobiļi, kuriem ir noņemti dīzeļa daļiņu filtri 
(DPF), var emitēt 20–50 reizes vairāk PM nekā automobiļi, kuru DPF darbojas, kā 
paredzēts68. Tā kā manipulācijas problēma neietilpst ne tipa apstiprinājuma, ne 
ekspluatācijas atbilstības vai tirgus uzraudzības jomā, dalībvalstīm tā jārisina valsts 
tiesību aktos noteiktā kārtībā. 

66 Manipulēšanu var atklāt ar jaunajām tehnoloģijām, ko izmanto transportlīdzekļa 
emisiju mērīšanai, piemēram, ar attālajiem sensoriem un automobiļiem, kas “osta 

                                                      
65 Modernizēšana ir jaunas tehnoloģijas vai elementu pievienošana esošai sistēmai, 

piemēram, automobiļa dzinējam. Mehānismu modernizēšana paredz jaunas ierīces 
pievienošanu vai dzinēja fizisku modificēšanu. 

66 Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. un 
Maggiore, M. (2018. g.). Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car 
for the Horizon prize “Engine retrofit” [NOx emisiju novērtējums modernizētam 
Euro 5 standarta vieglajam automobilim Horizon balvai “Dzinēja 
modernizēšana”]. Environmental Research, 166., 298.–309. lpp. 

67 Sk. T&E, “Cars with engines: can they ever be clean?” [Vai mašīnas ar dzinējiem vispār var 
kļūt “tīrākas”?], 2018. g., 21. lpp. 

68 Spreen, J., Kadijk, G. and van der Mark, P., Diesel particulate filters for light-duty vehicles: 
operation, maintenance, repair, and inspection [Dīzeļa daļiņu filtri mazas noslodzes 
transportlīdzekļiem: darbība, apkope, remonts un inspekcija] (TNO 2016-R10 958), 2016. g., 
13. lpp. 

https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
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gaisu” (sk. 4. attēlu). To var kombinēt ar procedūru, kurā lielākie piesārņotāji tiek 
aicināti uz turpmākām pārbaudēm. Cits veids ir periodiskas tehniskas inspekcijas 
(PTI)69, tomēr netiek prasīts, lai iestādes to laikā mērītu NOx un PM. Turklāt šo 
inspekciju efektivitāte ir jāpalielina, lai tās spētu atklāt manipulētus 
transportlīdzekļus70. 

4. attēls. TNO izstrādātais automobilis, kas “osta gaisu” 

 
Avots: TNO. 

Dalībvalstu iniciatīvas attiecībā uz lielpilsētām, kurās ir liels gaisa 
piesārņojums 

67 Vēl viens emisiju skandāla rezultāts ir vairāku dalībvalstu lielāka vēlme ieviest 
automobiļu kustības ierobežojumus, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Piemēram, vairākās 
Eiropas lielpilsētās ar augstu gaisa piesārņojuma līmeni ir izveidotas zema līmeņa 
emisiju zonas, kurās auto ir aizliegti. Vietējās iestādes var arī noteikt satiksmes 
ierobežojumus maksimāla piesārņojuma periodos. Šādi pasākumi tiecas paļauties uz 

                                                      
69 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES par mehānisko transportlīdzekļu un 

to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu 
(OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.). 

70 Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. and Coosemans, T. (2018. g.). A review of the 
European passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality [Apskats par 
Eiropas vieglo automobiļu regulējumu. Emisijas reālos braukšanas apstākļos un vietējā gaisa 
kvalitāte]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Nr. 86, 14. lpp. 

Četras gāzes ieplūdes 
(kreisā/labā un augsta/zema)

CO, CO2, NO un NO2 gāzēmĀtruma radars

Operatora 
kontrolēti

vārsti

Automātiskā numura
zīmes reģistrēšanas 

kamera

Operatora 
stāvoklis

Centrālā ieplūde daļiņu skaitīšanas instrumentiem:
1) visiem daļiņu lielumiem (kondensācijas daļiņu skaitītājs, CPC)

2) konkrētiem daļiņu lielumiem (diferenciālais mobilitātes analizētājs, 
DMA + CPC)

3) pēc katalītiskas attīrīšanas (nanodaļiņu emisiju testeris, NPET)
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Euro standartu izmantošanu, taču šie standarti var neatspoguļot transportlīdzekļa NOx 
emisijas reālas braukšanas apstākļos, un tādējādi šie pasākumi var būt mazāk efektīvi71. 
Piemēram, mēs esam konstatējuši, ka vismaz četrās zema līmeņa emisijas zonās 
Eiropas Savienībā bija paļaušanās uz attiecīgu Euro standartu, nenošķirot benzīnu un 
dīzeļdegvielu, kad noteica transportlīdzekļu kustības ierobežojumus72. 

68 Līdzīgi transportlīdzekļu ierobežojumi ir parādījušies daudzviet visā Eiropas 
Savienībā. Rezultātā autovadītājiem, kas vēlas ceļot caur vairākām dalībvalstīm, ir 
jāievēro arvien lielāks skaits vietēju noteikumu, lai izvairītos no naudas sodiem. Bieži 
vien autovadītājiem ir jādemonstrē atbilstība šiem vietējiem noteikumiem, piestiprinot 
uzlīmes uz sava transportlīdzekļa vējstikla. Lai palīdzētu autovadītājiem orientēties 
šajos vietējos noteikumos, Komisija ir izveidojusi tīmekļa vietni, kurā ir informācija par 
kustības ierobežojumiem visā ES73, un pašlaik tā izstrādā norādījumu dokumentu, kura 
uzdevums būs palīdzēt autovadītājiem izprast vietējos noteikumus. 

69 Saskaņā ar NVO Transport & Environment74 datiem emisiju skandālam un 
automobiļu izmantošanas ierobežojumiem ir bijusi ietekme uz lietotu dīzeļdzinēja 
automobiļu cenām. Reģistrēts arī lielāks skaits šādu automobiļu, kas eksportēti uz 
Austrumeiropas valstīm. Tas ietekmēs gaisa kvalitāti šajās valstīs atkarībā no tā, vai ar 
lietotajiem transportlīdzekļiem aizstās vecākus vai jaunākus transportlīdzekļus. 

Kompensācijas patērētājiem, kuri cietuši “dīzeļgeitā” 

70 Dīzeļdzinēju emisiju skandāls arī parādīja, ka vienotā tipa apstiprināšanas sistēma, 
kas ieviesta ES, nav papildināta ar vienotu patērētāju aizsardzības sistēmu. Patērētāju 
tiesiskās aizsardzības sistēmas dalībvalstīs atšķiras. Reaģējot uz šo situāciju, Komisija ir 
iepazīstinājusi ar priekšlikumu direktīvai par “pārstāvības prasībām patērētāju 

                                                      
71 Giorgiev, P., How to get rid of dirty diesels on city roads: Analysis of diesel restriction 

measures in European cities to date [Kā atbrīvoties no netīrajiem dīzeļdzinēja 
automobiļiem. Līdz šim Eiropas pilsētās veikto dīzeļa ierobežošanas pasākumu analīze]. 
[tiešsaistē] Transport and Environment, 2018. g. [Piekļuve 2018. gada 13. novembrī], 8.–
9. lpp. 

72 Apskats par zema līmeņa emisiju zonām Eiropā ir pieejams Eiropas pilsētu piekļuves 
noteikumu tīmekļa vietnē. 

73 Webpage Urban Access Regulations In Europe [Eiropas pilsētu piekļuves noteikumu tīmekļa 
vietne]. 

74 T&E, Dirty diesels heading East [Netīrie dīzeļi dodas uz Austrumiem], 2018. g., 2.–3. lpp. 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/
https://www.transportenvironment.org/publications/dirty-diesels-heading-east
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kolektīvo interešu aizsardzībai”75. Tekstā ir iekļauts saskaņotu prasību kopums 
patērētāju kolektīvas tiesiskās aizsardzības sistēmu izveidei ES dalībvalstīs76. Tomēr tas 
neattieksies uz patērētājiem, kuri cietuši “dīzeļgeitā”. 

71 Saskaņā ar Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) pētījumu deviņās 
ES dalībvalstīs nav patērētāju kolektīvas tiesiskās aizsardzības sistēmas. Četrpadsmit 
dalībvalstu sistēmām vai nu piemīt nopietni trūkumi, vai arī tās ir pārāk jaunas, lai 
vērtētu. Tas nozīmē, ka tikai piecās dalībvalstīs ir ieviesta patērētāju kolektīvas tiesiskās 
aizsardzības sistēma, kas pilnībā darbojas (sk. 10. attēlu). 

10. attēls. Patērētāju tiesiskās aizsardzības sistēmu stāvoklis Eiropas 
Savienībā 

 
Piezīme. Trešo valstu robežas nav iezīmētas. 

Avots: ERP, pamatojoties uz BEUC datiem. 

                                                      
75 COM(2018) 184 final, 11.4.2018. 

76 Kolektīva tiesiskās aizsardzības sistēma ir mehānisms, kas ļauj patērētāju grupai, kuru 
skārusi līdzīga problēma, iesniegt vienotu prasību (tiesas procesā vai administratīvā 
procedūrā) pret ekonomikas dalībnieku. Ja šāda sistēma neeksistē, tad patērētājiem 
jāiesniedz individuālas prasības, kas var pārsniegt individuālo ekonomisko kapacitāti vai var 
izmaksāt vairāk nekā saņemtā potenciālās kompensācijas summa. 

Darbojas ar kļūdām vai 
ieviesta pārāk nesen, lai 
vērtētu

Procedūras nav vai 
patērētājiem tā nav 
pieejama

Darbojas labi

https://www.beuc.eu/collective-redress-all-eu-consumers#wherecanconsumersaccesscollectiveredress
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0184
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72 Ierosinātie noteikumi stiprinās patērētāju tiesības, bet nenodrošinās vienādas 
kompensācijas visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Patērētājiem izmaksāto 
kompensāciju apmēru joprojām reglamentēs valsts tiesību akti. 
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Noslēguma piezīmes 
73 Emisiju skandāls ir paātrinājis daudzu tiesību aktu grozījumu pieņemšanu 
ES transportlīdzekļu emisiju pārbaužu sistēmā. 

o Komisija tagad ir pilnvarota caurskatīt valstu tipa apstiprinātāju iestāžu darbu, 
pārbaudīt transportlīdzekļus, anulēt vai apturēt tipa apstiprinājumus un uzlikt 
sodus. 

o Apritē esošo transportlīdzekļu testēšana dalībvalstīs tagad ir obligāta. Tas jādara 
vai nu ar atbilstības pārbaudēm ekspluatācijas laikā vai tirgus uzraudzības 
pasākumu ietvaros. 

o Lai risinātu problēmu, kas saistīta ar lielo atšķirību starp CO2 emisijas līmeni, kuru 
izmēra laboratorijā un reālas braukšanas apstākļos, ir ieviests jauns laboratorijas 
tests – vispārēji harmonizētais vieglo transportlīdzekļu testa cikls (WLTP). 

o Lai izmērītu NOx emisijas, ir ieviests emisiju tests reālos braukšanas apstākļos 
(RDE). 

o Ieinteresētās trešās personas tagad var veikt emisiju testus. 

74 Komisija plāno uzlabot pašreizējo situāciju, kurā dati par transportlīdzekļu emisiju 
testēšanu ir ierobežoti, fragmentāri un grūti pieejami. Neraugoties uz nesen 
pieņemtajiem tiesību aktiem, 

o var paiet vairāki gadi, pirms izdosies uzlabot gaisa kvalitāti pilsētās, ņemot vērā to, 
cik daudz lielu piesārņojumu izraisošu automobiļu jau ir apritē; 

o lai gan ir atsaukti vairāk nekā 10 miljoni dažādu zīmolu transportlīdzekļu, 
pieejamie nepilnīgie dati liecina, ka ietekme uz NOx emisijām ir bijusi neliela; 

o lai gan līdz ar RDE testa ieviešanu ir ievērojami samazinājušās NOx emisijas no 
automobiļiem ar dīzeļdzinēju, ietekme varēja būt pat lielāka, ja būtu pieņemta 
sākotnēji ierosinātā NOx pagaidu robežvērtība 128 mg/km, nevis 168 mg/km. 

75 Attiecībā uz ieviestajiem tiesību aktu grozījumiem vajadzēs kādu laiku, iekams 
uzlabojumi kļūs acīmredzami. Šo grozījumu efektīvu īstenošanu var ietekmēt turpmāk 
uzskaitītās problēmas. 

o Tirgus uzraudzības pārbaužu efektivitāte būs atkarīga no tā, kā dalībvalstis šīs 
pārbaudes izveidos un īstenos. 
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o Kaut arī automobiļu optimizācijas joma ir sašaurināta un Komisijas nesen 
pieņemtie tiesību akti labāk uzrauga atšķirību starp laboratorijas skaitļiem un 
CO2 emisijām reālas braukšanas apstākļos, ražotāji var atrast jaunas elastīguma 
iespējas WLTP laboratorijas testā, lai samazinātu savas CO2 emisijas. 

o Pastāv risks, ka ražotāji optimizēs transportlīdzekļus RDE testam un ka saglabāsies 
lielas NOx emisijas ārpus RDE testiem. Šo risku varētu novērst, ja pārbaudītu, vai 
apritē esošie automobiļi pārsniedz RDE parametrus. 

o Jaunieviesto neatkarīgo testēšanu, ko veic trešās personas, var ierobežot WLTP un 
RDE emisiju testu lielās izmaksas. 
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Akronīmi un abreviatūras 
ACEA: Eiropas Automobiļu ražotāju asociācija 

BEUC: Eiropas Patērētāju organizācija (franču valodā: Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs) 

CLIMA ĢD: Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāts 

CO2: oglekļa dioksīds 

EMIS: Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē 

EPA: ASV Vides aizsardzības aģentūra 

EVA: Eiropas Vides aģentūra 

GROW ĢD: Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU 
ģenerāldirektorāts 

ICCT: Starptautiskā Tīra transporta padome 

JRC: Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāts 

JUST ĢD: Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts 

NEDC: Eiropas Jaunais braukšanas cikls 

NOX: slāpekļa oksīdi 

PEMS: pārvietojama emisiju mērīšanas sistēma 

PM: cietdaļiņas 

RDE: emisijas reālos braukšanas apstākļos 

T&E: Transport and Environment (Transports un vide) 

TAI: tipa apstiprinātāja iestāde 

TD: tehniskie dienesti 

WLTP: Vispārēji harmonizētais vieglo transportlīdzekļu testa cikls 
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Glosārijs 
Daļiņas (cietdaļiņas): gaisā atrodamo cietdaļiņu un pilienu maisījums. To lielums un 
forma ir dažāda. Tās var redzēt ar neapbruņotu aci (kā putekļus, netīrumus, sodrējus 
vai dūmus), bet to izmērs var būt arī mikroskopisks. Terminu “daļiņa” tradicionāli lieto, 
aprakstot daļiņas gaisā (suspensija), bet terminu “cietdaļiņa” lieto, runājot par 
nogulsnēm. 

Daļiņu masas emisijas (PM): atbilst jebkuru no transportlīdzekļa izplūdes emitēto 
cietdaļiņu masai. 

Daļiņu skaita emisijas (PN): atbilst no transportlīdzekļa izplūdes emitēto cietdaļiņu 
skaitam. 

Eiropas Jaunais braukšanas cikls (NEDC): testa braukšanas cikls, lai novērtētu 
automobiļu izplūdes emisijas to tipa apstiprināšanas procesā. Tajā mēra CO2, NOx, PM, 
PN emisijas un THC standartizētos laboratorijas apstākļos.  

Emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos (RDE): testēšanas procedūra, kas 
papildina emisiju testēšanu laboratorijā. Tās mērķis ir reālos braukšanas apstākļos 
apstiprināt NOx un PN nolasījumus laboratorijā.  

Euro “x” standarti: Eiropas vieglo automobiļu emisiju standarti, kas noteikti virknē 
ES tiesību aktu. Parasti tos sauc par Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 un 
Euro 6 standartiem, pamatojoties uz posmu, kurā tos ieviesa. 

Slāpekļa oksīdi (NOx): vispārīgs termins, ko izmanto, lai apzīmētu dažādas gāzes, kuru 
sastāvā ir slāpeklis un skābeklis, piemēram, slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds 
(NO2). Tos uzskata par piesārņotājiem un tie atšķiras no slāpekļa gāzes (N2), kas dabīgi 
atrodas gaisā. Slāpekļa oksīdu dēļ veidojas smogs, skābais lietus, kā arī troposfēras 
ozons. 

Tehniskie dienesti (TD): testa struktūras un laboratorijas, ko norīkojušas dalībvalstu 
tipa apstiprinātājas iestādes tipa apstiprinājuma testu veikšanai saskaņā ar ES tiesību 
aktiem. 

Tipa apstiprināšana: process, kuru piemēro dalībvalstu iestādes, pirms atļauj laist tirgū 
jaunu transportlīdzekļa modeli, lai apliecinātu, ka tas atbilsts visiem ES drošības, vides 
un ražošanas atbilstības standartiem. 

Tipa apstiprinātājas iestādes (TAI): dalībvalstu iestādes, kas atbild par 
transportlīdzekļu sertificēšanu pirms to laišanas ES tirgū. 
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Tirgus uzraudzības iestāde: dalībvalsts iestāde, kuras uzdevums ir pārbaudīt, vai 
produkti, kas jau ir pieejami tirgū, ir droši un nekaitē videi, un pārbaudīt, lai produkti, 
kurus pārdod, būtu tie paši, kas sākotnēji tika testēti un apstiprināti. 

Vispārēji harmonizētais vieglo transportlīdzekļu testa cikls (WLTP): testa braukšanas 
cikls, kurā novērtē automobiļu izplūdes emisijas to tipa apstiprināšanas procesā. Tā 
mēra CO2, NOx, PM, PN emisijas un THC standartizētos laboratorijas apstākļos.  
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Pielikumi 

Pielikums I. Galvenie tiesību akti par ES transportlīdzekļa tipa 
apstiprināšanu un emisiju testēšanu 

Tiesību akti par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu Eiropas Savienībā 
Galvenais tiesiskais regulējums transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai Eiropas Savienībā 
bija Direktīva 2007/46/EK (Pamatdirektīva). Šī direktīva pašlaik ir spēkā līdz ar Regulu 
(ES) 2018/858, kuru pilnībā piemēros no 2020. gada 1. septembra. Jaunā sistēma 
piešķir Komisijai izpildu pilnvaras, kā arī uzdod par pienākumu veikt transportlīdzekļu 
obligāto testēšanu. 

Vispārēji harmonizētais vieglo transportlīdzekļu testa cikls (WLTP) 
WLTP iekļāva ES tiesību aktos 2017. gadā ar Komisijas 2017. gada 1. jūnija Regulu (ES) 
Nr. 2017/1151. Tā mēra tādu piesārņotāju kā CO2, NOx, PM, PN emisijas un 
THC standartizētos laboratorijas apstākļos. 

Tiesību akti, kas attiecas uz emisijām reālos braukšanas apstākļos (RDE) 
Pirmajā tiesību aktu kopumā77 iekļauti tādi RDE testa pamata parametri kā 
specifikācijas RDE testa maršrutam, “transportlīdzekļu saimes” jēdziens, izmantojamo 
datu novērtēšanas līdzekļu specifikācija, PEMS aprīkojuma tehniskās prasības un 
ziņošanas pienākumi. 

Otrajā tiesību aktu kopumā78 iekļauti tādi jautājumi kā atbilstības koeficientu 
specifikācija un laika grafiks RDE īstenošanai, kā arī dinamisko parametru ieviešana un 
augstuma pieauguma ierobežojums. 

Trešajā tiesību aktu kopumā79 iekļauta daļiņu skaita (PN) mērīšanas ieviešana. Šajā 
kopumā aprakstīti arī īpaši tiesību aktu noteikumi, kas attiecas uz hibrīdauto, un 
procedūra aukstās iedarbināšanas un reģenerācijas iekļaušanai RDE testā. 

                                                      
77 Komisijas 2016. gada 10. marta Regula (ES) 2016/427 (OV L 82, 31.3.2016., 1. lpp.). 

78 Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula (ES) 2016/646 (OV L 109, 26.4.2016., 1. lpp.). 

79 Komisijas 2017. gada 7. jūnija Regula (ES) 2017/1151 (OV L 175, 7.7.2017., 708. lpp.). 



 47 

 

Ceturtais tiesību aktu kopums80 aptver atbilstības testēšanu ekspluatācijas apstākļos 
un uzraudzības testus, testēšanu, ko veic neatkarīgas trešās personas, un metodoloģiju 
emisiju novērtēšanai reālos braukšanas apstākļos. Tas arī nosaka atbilstības koeficienta 
samazinājumu no 1,50 uz 1,43, iekļaujot RDE mērījumu tehniskās un statistiskās 
variācijas.

                                                      
80 Komisijas 2018. gada 5. novembra Regula (ES) 2018/1832 (OV L 301, 27.11.2018., 1. lpp.). 
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Pielikums II. RDE testa specifikācijas un robežas 
RDE testam jāatbilst tiesību aktos noteiktām specifikācijām un robežām, kas apkopotas 
3. tabulā. 

3. tabula. RDE testa specifikācijas un robežas 

Specifikācijas/parametri Noteikumi 

Visa brauciena ilgums No 90 līdz 120 minūtēm 

Distance 

Pilsētā Vairāk nekā 16 km 

Laukos Vairāk nekā 16 km 

Pa 
automaģistrāli Vairāk nekā 16 km 

Braucienu 
veidojošās daļas 

Pilsētā 29–44 % no distances 

Laukos  23–43 % no distances 

Pa 
automaģistrāli 23–43 % no distances 

Vidējais ātrums 

Pilsētā 15–40 km/h 

Laukos 60–90 km/h 

Pa 
automaģistrāli 

Vairāk nekā 90 km/h (vairāk nekā 100 km/h 
vismaz piecas minūtes) 

Lietderīgā slodze ≤90 % no transportlīdzekļa maksimālā svara 

Augstums 
Mērens 0–700 metri virs jūras līmeņa 

Paaugstināts 700–1300 metri virs jūras līmeņa 

Augstuma starpība Ne vairāk kā 100 metru augstuma starpība testa 
sākumā un beigās 

Kumulatīvais augstuma pieaugums 1200 metri uz 100 km 

Gaisa temperatūra 

Mērena 0–30°C 

Pazemināta vai 
paaugstināta -7–0°C un 30–35°C 

Apstāšanās laiks (%) 6–30 % no braukšanas laika pilsētā 

Maksimālais ātrums 145 km/h (160 km/h 3 % no braukšanas pa 
automaģistrāli) 
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Palīgsistēmu izmantošana 
Drīkst izmantot tāpat kā reālas braukšanas 
apstākļos (starp tām, piemēram, automātiskās 
apstāšanās un iedarbināšanās sistēmas) 

Avots: ERP, pamatojoties uz tiesību aktiem un uz darbu, ko veikusi ICCT. 

  

https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
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ERP darbinieku grupa 
Šo informatīvo apskatu pieņēma I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis 
Nikolaos Milionis un kura revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Darbuzdevumu 
vadīja ERP loceklis Samo Jereb, un viņam palīdzēja biroja vadītāja Kathrine Henderson 
un biroja atašejs Jerneja Vrabic; atbildīgais vadītājs Michael Bain, darbuzdevuma 
vadītājs Jindrich Dolezal; Ernesto Roessing, João Nuno Coelho Dos Santos, 
Radostina Simeonova un Joachim Otto. Lingvistisko atbalstu sniedza Richard Moore. 

 
No kreisās uz labo: João Nuno Coelho Dos Santos, Ernesto Roessing, Michael Bain, 
Jindrich Dolezal, Samo Jereb, Jerneja Vrabic. 

 



Jautājums par atšķirībām starp laboratorijā iegūtajiem 
skaitļiem un transportlīdzekļa emisijām, kas izmērītas 
reālas braukšanas apstākļos, nokļuva uzmanības centrā 
pēc tam, kad atklājās, ka Volkswagen grupa bija manipulē-
jusi transportlīdzekļa emisiju sistēmu. Tas bija tā sauktais 
dīzeļdzinēju skandāls jeb “dīzeļgeita”, kas nāca gaismā 
2015. gada septembrī.
Šajā informatīvajā apskatā ir izklāstītas darbības, kas 
veiktas Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī, un aprak-
stītas izmaiņas, kas pēc 2015. gada septembra izdarītas 
transportlīdzekļu emisiju mērīšanas sistēmā. Dokumentā 
nav meklēta atbilde uz jautājumu, vai veiktās un ierosinātās 
darbības ir atrisinājušas problēmu.

© Eiropas Savienība, 2019
Lai izmantotu vai reproducētu fotoattēlus vai citus materiālus, uz kuriem neattiecas Eiropas Savienības autortiesības, 
atļauja jālūdz tieši autortiesību īpašniekam.  
Titullapa © Eiropas Savienība 2013 EP / Jennifer Jacquemart 
2., 3., 4. un 5. attēls (visas izmaiņas veikuši ERP revidenti): © Starptautiskā Tīra transporta padome.  
Licence: CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1 

Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx 
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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