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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 

tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ar nožēlu konstatē, ka 2016. gadā visā Eiropas Savienībā ceļu satiksmes negadījumos gāja 

bojā 25 500 cilvēku un vēl 135 000 guva smagus savainojumus; 

2. atzīst Savienības panākumus ceļu satiksmes negadījumu skaita un ar tiem saistīto izmaksu 

samazināšanā, pateicoties tiesību aktiem, ko tā daudzu gadu gaitā ir ieviesusi 

transportlīdzekļu drošības jomā; tomēr uzsver, ka bojā gājušo līmeņa samazināšanas 

rādītāji pēdējo gadu laikā ir saglabājušies nemainīgi, un uzskata, ka ir vajadzīgi jauni 

pasākumi, lai izpildītu ES mērķi uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo 

skaitu laikā no 2010. līdz 2020. gadam; 

3. atzīst, ka arvien pieaug uz ceļiem bojā gājušo neaizsargāto satiksmes dalībnieku skaits, bet 

automobiļos braucošie tikmēr ir guvuši labumu no uzlabotās transportlīdzekļu drošības; 

uzskata, ka turpmākajās darbībās akcents būtu jāliek uz neaizsargātajiem satiksmes 

dalībniekiem, piemēram, gājējiem un velosipēdistiem; 

4. atzīst, ka ES ceļu satiksmes drošības uzlabošana ir būtiska, lai samazinātu bojāgājušo un 

smagi ievainoto personu skaitu uz Eiropas Savienības ceļiem; tāpēc atzinīgi vērtē 

Komisijas publicēto drošības tehnoloģiju sarakstu, kas ir jāiekļauj nākamajā noteikumu 

pārskatīšanā; 

5. uzskata, ka ieguvumi no uzlabotiem drošības standartiem un ierīcēm būs tikai tad, ja tiks 

efektīvi īstenoti un piemēroti pašreizējie un turpmākie noteikumi; šajā sakarā aicina 

Eiropas līmenī pastiprināt tipa apstiprinātāju iestāžu uzraudzību un Savienības tehniskos 

dienestus; turklāt prasa visā Savienībā plašāk un neatkarīgāk uzraudzīt transportlīdzekļus 

pēc laišanas apgrozībā, lai nodrošinātu, ka tie joprojām atbilst drošības kritērijiem; 

6. uzskata, ka ceļu satiksmes drošības uzlabošanai ir nepieciešama saskaņota un integrēta 

pieeja, un aicina ceļu satiksmes drošības aspektus iekļaut visās attiecīgajās politikas 

jomās, tostarp izpratnē par vidi, patērētāju aizsardzības politikā un policijas un tiesu 

iestāžu sadarbībā; 

7. uzsver, ka saskaņotai ceļu satiksmes drošības politikai ir jāaptver visi faktori, tādi kā 

autovadītāju uzvedība, ceļu infrastruktūra un transportlīdzekļu drošības rādītāji; tādēļ ir 

svarīgi nodrošināt piekļuvi augstas kvalitātes salīdzināmiem datiem, ko var izmantot, lai 

paredzētu uzvedības maiņas un izstrādātu tehniskos risinājumus, vienlaikus ievērojot datu 

lietotāju privātumu; 

8. uzskata, ka dalībvalstīs rīkotajās tehniskajās apskatēs būtu jāiekļauj pārbaude, lai noteiktu, 

vai transportlīdzekļa drošības elementi ir pilnībā darbotiesspējīgi; tajā būtu jāpārbauda gan 

aktīvie, gan pasīvie drošības elementi; 

9. uzsver, ka gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības, Eiropas patērētājiem vajadzētu varēt 

paļauties uz to, ka tiks veikti ātri, atbilstīgi un saskaņoti korektīvie pasākumi, tostarp, ja 

nepieciešams, transportlīdzekļi tiks atsaukti visā Savienības teritorijā; uzskata, ka 
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ekonomikas dalībniekiem būtu jāuzņemas atbildība par jebkādu kaitējumu, kas radies 

skarto transportlīdzekļu īpašniekiem neatbilstības vai atsaukšanas dēļ; 

10. uzskata, ka ir svarīgi, lai par jebkurām jaunām Savienībā ieviestām drošības prasībām 

Komisija veiktu pilnu izmaksu–ieguvumu analīzi, izmantojot atbilstīgus ex ante ietekmes 

novērtējumus, un ka jo īpaši būtu jāņem vērā nepieciešamība rūpīgi līdzsvarot iespējamās 

izmaksas nozarei un plašāka mēroga sabiedriskos ieguvumus saistībā ar izglābto dzīvību 

un novērsto ievainojumu skaitu; turklāt iesaka, īstenojot jaunās ES ceļu satiksmes drošības 

prasības, tās saskaņot ar darbībām, ko veic ANO Eiropas Ekonomikas komisija 

(ANO/EEK); iesaka Eiropai arī turpmāk saglabāt pasaulē vadošo lomu, uzņemoties 

vērienīgu mērķi ieviest augstākus vispārējos drošības standartus un samazināt nāves 

gadījumu skaitu uz ceļiem; uzskata, ka šāds mērķis varētu sekmēt inovācijas un 

investīcijas ES, stimulēt mūsu rūpniecības nozaru konkurētspēju un palīdzēt radīt 

darbvietas; 

11. uzskata, ka jebkādiem jauniem ES drošības pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem ar 

projektēšanas un ražošanas izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mazapjoma un 

individuālie ražotāji; 

12. atzinīgi vērtē to, ka gandrīz visiem transportlīdzekļiem, kas testēti ar Euro NCAP 

patērētāju testēšanas programmu, ir piešķirtas piecas zvaigznes un ka lielākā daļa 

transportlīdzekļu ražotāju ir veiksmīgi reaģējuši uz izaicinājumu izpildīt jaunās Euro 

NCAP prasības; tomēr atzīmē, ka ne visi Eiropā pārdotie transportlīdzekļu modeļi tiek 

testēti ar Euro NCAP un ne visi viena un tā paša tipa transportlīdzekļi tiek tirgoti 

vienādām specifikācijām, kas var radīt neskaidras patērētājiem un tādējādi radīt maldinošu 

paļāvību uz nopirktā tipa transportlīdzekļa faktisko darbību; tādēļ atgādina, ka ir svarīgi, 

lai tam pamatā būtu stingri obligāto drošības prasību standarti, kas nodrošinātu, ka visas 

nepieciešamās drošības iekārtas ir uzstādītas visos transportlīdzekļos, kas tiek izmantoti 

un tirgoti Eiropas Savienībā; 

13. atzinīgi vērtē uzlabojumus, ko tirgus virzītā tehnoloģiju attīstība jau ir pamākusi ES ceļu 

satiksmes drošībā, un mudina turpināt izpētīt iespējas, ko šajā jomā piedāvā digitālā 

revolūcija, ievērojot Savienības tiesību aktis, piemēram, datu aizsardzības un privātuma 

jomā; uzskata, ka ir svarīgi padziļināti izpētīt datu īpašumtiesību principu; aicina turpināt 

pētījumus un izstrādāt jaunus standartus mehāniskajiem transportlīdzekļiem saistībā ar 

autonomas avārijas bremzēšanas, joslu uzturēšanas un gājēju atklāšanas, braucot 

atpakaļgaitā, tehnoloģijām, augstas redzamības kabīnēm, kā arī priekšējām kamerām 

neredzamo zonu novēršanai un smagkravas transportlīdzekļu pamanīšanai; aicina 

nodrošināt labāku un efektīvāku informācijas un datu vākšanu un apmaiņu ar visām 

ieinteresētajām personām saistībā ar nelaimes gadījumu patieso cēloņu izpēti, brīvi vācot 

šādus datus un apmainoties ar tiem tālākas analīzes vajadzībām; uzskata, ka ES var 

atbalstīt pilnīgi autonomu transportlīdzekļu attīstību turpmākajos gados, kas nozīmēs 

revolucionāras pārmaiņas autotransporta nozarē, sevišķi attiecībā uz ceļu satiksmes 

drošību; 

14. aicina Komisiju iesniegt saskaņā ar tipa apstiprināšanas procesiem pārvaldītās prasības, lai 

uzlabotu gājēju un riteņbraucēju informētību un drošību attiecībā uz lielas 

celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem ar lielu aklo zonu; atgādina par prasībām, kas 

noteiktas Direktīvā 96/63/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES) 2015/719, un 
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mudina pārskatīt Komisijai piešķirtās pilnvaras, lai nodrošinātu, ka tās atbilst mērķim vai 

tiek atjauninātas turpmākajos tiesību aktos nolūkā nodrošināt juridisko noteiktību šajā 

jomā nepieciešamo pasākumu īstenošanai; 

15. aicina Komisiju apsvērt iespēju turpmākajos priekšlikumos iekļaut prasību visus 

transportlīdzekļus obligāti aprīkot ar riepu spiediena kontroles sistēmu, ugunsdzēšamo 

aparātu, āmuru/ logu stikla drupinātāju un drošības jostas griezēju; 

16. atzinīgi vērtē klasifikācijas struktūras centienus panākt obligātu šo noteikumu ievērošanu, 

kas varētu veicināt vienādus aizsardzības līmeņus, un uzsver to nozīmi; 

17. atzinīgi vērtē Komisijas decembrī publicēto drošības tehnoloģiju sarakstu, kas ir jāiekļauj 

nākamajā noteikumu pārskatīšanā; atzīst, ka autovadītāja atbalstam paredzēto tehnoloģiju, 

piemēram, automātisko avārijas bremžu un viedās ātruma pielāgošanas sistēmas, atzīšana 

par standarta elementu palīdzēs Eiropai virzīties uz augstāku automatizācijas līmeni; 

aicina standartizēt šādus elementus un veikt neatkarīgu to testēšanu, lai sagatavotos 

autonomu transportlīdzekļu ražošanai; 

18. apgalvo, ka ES un tās pētniecības centriem būtu jāuzņemas vadošā loma autonomo 

transportlīdzekļu izstrādē, jo tie radikāli pārveidos autotransporta nozari, sevišķi attiecībā 

uz ceļu satiksmes drošību, un paredzams, ka katru gadu tiks izglābts tūkstošiem dzīvību, 

kā arī veicināta iekšējā tirgus digitalizācija. 

19. atzīst vecāku transportlīdzekļu modernizēšanas pievienoto vērtību, vajadzības gadījumā 

tos aprīkojot ar papildu drošības elementiem, kas ir iekļauti jaunāku modeļu aprīkojumā; 

uzskata, ka modernizēšanas stimulēšana, samazinot nodokļus un pazeminot 

apdrošināšanas prēmijas, varētu būt efektīvs instruments, lai uzlabotu transportlīdzekļu 

drošību Eiropā. 
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