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Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju 
(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0279),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 91. pantu, 
100. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir 
iesniegusi priekšlikumu (C8-0191/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0060/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 OV C 62, 15.2.2019., 265. lpp.



P8_TC1-COD(2018)0140

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 12. martā, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) …/... par kravu pārvadājumu 
elektronisku informāciju 

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 91. pantu, 100. panta 2. punktu 

un 192. panta 1. punktu;

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu;

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem;

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2; 

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru3,

2 OV C 62, 15.2.2019., 265. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta nostāja.



tā kā:

(1) Kravu pārvadājumu un loģistikas efektivitāte ir būtiska Savienības ekonomikas 

izaugsmei un konkurētspējai, iekšējā tirgus darbībai un visu Savienības reģionu 

sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai. [Gr. 1]

(1a) Šīs regulas mērķis ir samazināt pārvadājumu informācijas apstrādes starp iestādēm 

izmaksas un uzņēmējiem, uzlabot iestāžu īstenošanas spējas un atbalstīt kravas 

pārvadājumu un loģistikas digitalizāciju. [Gr. 2]

(2) Preču aprite ir saistīta ar lielu daudzumu informācijas, kuras apmaiņa uzņēmumu 

starpā un starp uzņēmumiem un valsts iestādēm joprojām notiek papīra dokumentu 

formātā. Papīra dokumentu izmantošana rada būtisku administratīvo slogu un papildu 

izmaksas loģistikas uzņēmumiem un ar tiem saistītajiem uzņēmumiem (piemēram, 

tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem), jo īpaši MVU, un negatīvi ietekmē vidi. 

[Gr. 3]



(2a) Efektīva un rezultatīva noteikumu izpilde ir priekšnoteikums godīgai konkurencei 

iekšējā tirgū. Ļoti svarīga ir izpildes procesa turpmāka digitalizācija, lai atbrīvotu 

izpildes spējas, samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu starptautiskajiem 

pārvadātājiem un jo īpaši MVU, labāk uzraudzītu augsta riska pārvadātājus un 

atklātu krāpniecisku praksi. Šāda digitāla jeb "vieda" izpilde nosaka 

nepieciešamību panākt, lai visa attiecīgā informācija tiktu sagatavota elektroniskā 

formātā un šādā formātā būtu arī pieejama kompetentajām iestādēm. Tādēļ 

elektronisko pārvadājumu dokumentu izmantošanai nākotnē būtu jākļūst par 

normu. Turklāt, lai tiesībaizsardzības amatpersonām, tostarp tām, kuras veic 

pārbaudes uz ceļa, nodrošinātu skaidru un pilnīgu priekšstatu par pārbaudāmajiem 

pārvadātājiem, minētajām amatpersonām jābūt tiešai reāllaika piekļuvei visai 

attiecīgajai informācijai, lai ātrāk un efektīvāk varētu konstatēt pārkāpumus un 

neatbilstības. [Gr. 4]



(3) Tāda vienota Savienības līmeņa tiesiskā regulējuma trūkums, kas noteiktu pienākumu 

valsts iestādēm elektroniski pieņemt attiecīgu kravu pārvadājumu informāciju, kura 

pieprasīta tiesību aktos, ir uzskatāms par galveno cēloni tam, ka nav bijis iespējams 

vienkāršot procesu un panākt lielāku efektivitāti, ko nodrošinātu pieejamie 

elektroniskie līdzekļi. Apstāklis, ka valsts iestādes nepieņem informāciju elektroniskā 

formātā, ne tikai apgrūtina saziņu starp šīm iestādēm un uzņēmumiem, bet netieši kavē 

arī vienkāršotas elektroniskas saziņas izveidi starp uzņēmumiem visā Savienībā un 

izraisīs administratīvo izmaksu palielināšanos, īpaši MVU. [Gr. 5]

(4) Dažas Savienības transporta tiesību normas izvirza pienākumu kompetentajām 

iestādēm pieņemt digitalizētu informāciju, taču tas neattiecas uz visu attiecīgo 

Savienības tiesību sistēmu. Lai samazinātu administratīvo slogu un padarītu 

kontroles un pārkāpumu novēršanu efektīvākas, vienmēr jārada iespēja izmantot 

elektroniskus līdzekļus, lai visā Savienības teritorijā iesniegtu iestādēm tiesību aktos 

noteikto informāciju par kravu pārvadājumiem un attiecībā uz visiem attiecīgajiem 

transporta operāciju posmiem, kas norit Savienības teritorijā. Turklāt šāda iespēja 

jāpiemēro attiecībā uz visu tiesību aktos noteikto informāciju visos transporta veidos. 

Dalībvalstīm principā būtu jāakceptē elektroniski transporta dokumenti un bez 

kavēšanās jāratificē un jāpiemēro e-CMR protokols. Tādēļ iestādēm būtu 

elektroniski jāsazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem attiecībā uz tiesību aktos noteikto 

informāciju un jānodrošina, lai viņu pašu dati būtu pieejami digitāli saskaņā ar 

piemērojamiem tiesību aktiem. [Gr. 6]



(5) Tādējādi jānosaka pienākums dalībvalstu iestādēm pieņemt elektroniski iesniegtu 

informāciju visos gadījumos, kad uzņēmējiem jāiesniedz kāda informācija, lai 

pierādītu atbilstību prasībām, kas noteiktas ar Līguma Trešās daļas VI sadaļu vai, 

ņemot vērā situāciju līdzību, ar Savienības tiesību aktiem par atkritumu sūtījumiem. 

Tas pats attiektos uz gadījumiem, kad dalībvalstu tiesību aktos, kas reglamentē 

jautājumus, kuri ietilpst Līguma Trešās daļas VI sadaļas jomā, prasīts iesniegt tiesību 

aktos noteikto informāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir identiska informācijai, kura 

jāiesniedz saskaņā ar minētajiem Savienības tiesību aktiem. 

(5a) Lai samazinātu administratīvo slogu un atbrīvotu izpildes spējas, kas pašlaik ir 

nepietiekamas, no uzņēmējiem būtu jāpieprasa elektroniski sniegt tiesību aktos 

noteikto informāciju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm būtu elektroniski jāsazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem 

par tiesību aktos noteiktās informācijas sniegšanu. [Gr. 7]



(6) Tā kā šīs regulas nolūks ir tikai atvieglot un mudināt informācijas iesniegšanu, 

apmaiņu starp uzņēmējiem un pārvaldes struktūrām, jo īpaši elektroniskā veidā, tā 

nedrīkst ietekmēt Savienības vai valstu tiesību normas, kas paredz tiesību aktos 

noteiktās informācijas saturu, jo īpaši tā nedrīkst izvirzīt nekādas prasības papildus 

tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām. Lai gan Tā kā šīs regulas nolūks ir 

nodrošināt atbilstību tiesību aktos noteiktās informācijas prasībām, izmantojot 

elektroniskos līdzekļus, nevis papīra dokumentus, to pieņemot, būtu jāpadara 

iespējama Eiropas platformu izstrāde, lai apmainītos ar informāciju un šo 

informāciju vieglāk varētu sniegt. Tā nedrīkst citādi ietekmēt attiecīgos Savienības 

noteikumus par prasībām attiecībā uz dokumentiem, kas jāizmanto attiecīgās 

informācijas strukturēšanai. Šī regula neietekmē arī tos Savienības tiesību aktu 

noteikumus par atkritumu sūtījumiem, kuros ir procedūras prasības attiecībā uz 

sūtījumiem. Šī regula nedrīkst arī skart prasības par ziņošanas pienākumiem, kas 

paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/20134 vai saskaņā ar to 

pieņemtajos īstenošanas vai deleģētajos aktos. Tomēr Komisijai būtu jāizvērtē, vai 

noteikumi par tiesību aktos noteiktās informācijas prasību saturu attiecībā uz preču 

pārvadājumiem Savienības teritorijā ir jāpielāgo, lai uzlabotu kompetento iestāžu 

īstenošanas spējas. [Gr. 8] 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar 
ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).



(7) Elektronisko līdzekļu izmantošana informācijas apmaiņai saskaņā ar šo regulu 

jāorganizē tā, lai nodrošinātu sensitīvas komerciālās informācijas drošību un ievērotu 

tās konfidencialitāti. 

(8) Lai uzņēmēji varētu elektroniski iesniegt attiecīgo informāciju vienādā veidā visās 

dalībvalstīs, jāizmanto kopīgas specifikācijas, kas jāpieņem Komisijai. Šīm 

specifikācijām jānodrošina datu savstarpēja izmantojamība attiecībā uz dažādiem datu 

kopumiem un to apakškopām, kas saistītas ar attiecīgo tiesību aktos noteikto 

informāciju, un jānosaka kopīgas procedūras un sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz 

kompetento iestāžu piekļuvi minētai informācijai un tās apstrādi. 



(9) Izstrādājot minētās specifikācijas, pienācīgi jāņem vērā attiecīgās datu apmaiņas 

specifikācijas, kas paredzētas attiecīgos Savienības tiesību aktos, kā arī attiecīgos ES 

un starptautiskajos standartos par multimodālu datu apmaiņu, kā arī Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas noteikumi. Būtu jāņem vērā uzņēmēju veiktie ieguldījumi un 

tādēļ jau pastāvošie nozarei raksturīgie datu modeļi, kā arī principi un ieteikumi, 

kuri sniegti Eiropas sadarbspējas satvarā5, kas paredz veidu, kā sniedzami digitālie 

Eiropas sabiedriskie pakalpojumi, par kuriem kopīgi vienojušās dalībvalstis. Turklāt ir 

svarīgi, lai minēto specifikāciju izstrādē un sagatavošanā pienācīgi tiktu iesaistītas 

visas ieinteresētās personas. Pienācīgi jānodrošina arī tas, lai šīs specifikācijas paliktu 

tehnoloģiski neitrālas un atvērtas novatoriskām tehnoloģijām. [Gr. 9]

(10) Šajā regulā jānosaka darbības prasības, kas piemērojamas platformām (eFTI 

platformām), kuru pamatā ir informācijas un sakaru tehnoloģijas un kuras uzņēmēji 

var izmantot, lai iesniegtu kompetentajām iestādēm tiesību aktos noteikto kravu 

pārvadājumu informāciju elektroniskā formātā (eFTI). Jāizstrādā arī nosacījumi trešo 

personu eFTI platformu pakalpojumu sniedzējiem (eFTI pakalpojumu sniedzējiem). 

5 Eiropas sadarbspējas satvars — Īstenošanas stratēģija, Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai (COM(2017)0134). 



(11) Lai nostiprinātu dalībvalstu iestāžu un uzņēmēju uzticību eFTI platformu un eFTI 

pakalpojumu sniedzēju atbilstībai šīm prasībām, dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

jāizveido sertificēšanas sistēma, kuras pamatā būtu akreditācija saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/20086. Salīdzinoši ilgā īstenošanas 

perioda dēļ Komisijai būtu jāizvērtē, vai tehnoloģijas, piemēram, blokķēžu 

tehnoloģija, varētu nodrošināt rezultātu, kas ir līdzīgs sertificēšanas sistēmas 

sniegtajiem rezultātiem, un vienlaikus būtiski samazināt izmaksas uzņēmējiem un 

dalībvalstīm. [Gr. 10]

(12) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, kas jāievēro, īstenojot pienākumu pieņemt 

tiesību aktos noteikto informāciju, kura iesniegta elektroniskā formātā saskaņā ar šo 

regulu, Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20117. [Gr. 11]

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar 
ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu 
tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).



(13) Proti, Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai izveidotu kopīgu datu kopumu un 

tā apakškopas saistībā ar attiecīgajām tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām, 

uz kurām attiecas šī regula, kā arī sīki izstrādātu kopīgas procedūras un noteikumus 

par kompetento iestāžu piekļuvi minētai informācijai un tās apstrādi, ja attiecīgie 

uzņēmēji iesniedz to elektroniski, tostarp sīki izstrādātus noteikumus un tehniskās 

specifikācijas. [Gr. 12]

(14) Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras arī tādēļ, lai tā sīki izstrādātu noteikumus 

prasību īstenošanai attiecībā uz eFTI platformām un eFTI pakalpojumu sniedzējiem. 

[Gr. 13]

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pareizu piemērošanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu: 

– grozīt I pielikuma B daļu, lai iekļautu sarakstus ar dalībvalstu tiesību aktos 

noteiktajām informācijas prasībām, kuras dalībvalstis paziņo Komisijai 

saskaņā ar šo regulu;



– grozīt I pielikuma A daļu, lai ņemtu vērā jebkurus Komisijas pieņemtos 

deleģētos vai īstenošanas aktus, kas nosaka jaunas Savienības līmeņa tiesību 

aktos noteiktās informācijas prasības saistībā ar preču pārvadāšanu;

– grozīt I pielikuma B daļu, lai iekļautu jebkuru jaunu attiecīgā valsts tiesību akta 

prasību, kas ievieš izmaiņas valsts tiesību aktos noteiktajās informācijas 

prasībās vai nosaka jaunas būtiskas informācijas prasības, kuras ietilpst šīs 

regulas jomā un kuras dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar šo regulu;

– papildināt noteiktus tehniskus šīs regulas aspektus, proti, attiecībā uz eFTI 

platformu un eFTI pakalpojumu sniedzēju sertificēšanas noteikumiem;

– noteikt kopīgas procedūras, tehniskās specifikācijas un sīki izstrādātus 

noteikumus kompetentajām iestādēm saistībā ar piekļuvi attiecīgajai 

informācijai, uz ko attiecas šī regula, un tās apstrādi, kā arī sīki izstrādātus 

noteikumus par eFTI platformām un eFTI pakalpojumu sniedzējiem 

piemērojamo prasību izpildi; [Gr. 14]



(16) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu8. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu 

dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(17) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt vienādu pieeju jautājumā par 

to, ka dalībvalstu iestādēm jāpieņem kravu pārvadājumu informācija, kas iesniegta 

elektroniski, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo ir npieciešams 

izstrādāt kopīgas prasības, bet tos minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības 

līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi 

minēto mērķu sasniegšanai.

8 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.



(18) Kravu pārvadājumu tiesību aktos noteiktās informācijas ietvaros iesniegto personas 

datu apstrāde ar elektroniskiem līdzekļiem jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/6799.

(19) Komisijai šī regula būtu jāizvērtē. Minētā izvērtējuma vajadzībām būtu jāapkopo 

informācija un jāizvērtē, vai šā tiesību akta darbības rezultātā tiktu sasniegti izvirzītie 

mērķi. 

(20) Šo regulu nevar efektīvi piemērot, pirms nav stājušies spēkā tajā paredzētie deleģētie 

un īstenošanas akti. Tādēļ šī regula būtu jāpiemēro no ... [ierakstīt datumu], lai 

Komisijai pietiktu laika minēto aktu pieņemšanai. 

(20a) Komisijai nekavējoties būtu jāsāk izstrādāt vajadzīgie deleģētie akti, lai izvairītos no 

turpmākas kavēšanas un lai nodrošinātu, ka uzņēmējiem un dalībvalstīm ir atvēlēts 

pietiekami ilgs sagatavošanās laiks. [Gr. 15]

(21) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/200110 28. panta 

2. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš [lūgums 

ievietot datumu] sniedza atzinumu11,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs 
un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

11 OV C ...



I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un joma

1. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu tiesību aktos noteiktās informācijas 

elektroniskai iesniegšanai saistībā ar preču pārvadāšanu Savienības teritorijā, tostarp 

tā savstarpējai izmantojamībai. Šajā saistībā regulā: [Gr. 16]

a) paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir 

jāpieņem tiesību aktos noteiktā informācija, ja attiecīgie uzņēmēji to iesniedz 

elektroniski;  [Gr. 17]

aa) paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem attiecīgajiem uzņēmējiem 

elektroniski ir jāsniedz tiesību aktos noteiktā informācija dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm; [Gr. 18]

ab) paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

ir elektroniski jāsazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem attiecībā uz tiesību 

aktos noteiktās informācijas sniegšanu. [Gr. 19]

b) paredzēti noteikumi tādu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar to, ka 

attiecīgie uzņēmēji iesniedz elektroniski tiesību aktos noteikto informāciju.



2. Šo regulu piemēro attiecībā uz tiesību aktos noteiktajām informācijas prasībām, kas 

izvirzītas Savienības tiesību aktos, ar kuriem paredz nosacījumus preču pārvadāšanai 

Savienības teritorijā saskaņā ar Līguma Trešās daļas VI sadaļu vai nosakot atkritumu 

pārvadāšanas nosacījumus un preču transporta tiesību aktos noteiktās informācijas 

prasības, kuras ir noteiktas starptautiskajās konvencijās, kuras piemēro Savienībā. 

Attiecībā uz atkritumu sūtījumiem šo regulu nepiemēro muitas iestāžu kontrolēm, kā 

paredzēts piemērojamajos Savienības noteikumos. Savienības tiesību akti, uz kuriem 

attiecas šī regula un atbilstošās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības ir 

uzskaitītas I pielikuma A daļā. [Gr. 20]

Šo regulu piemēro arī attiecībā uz informācijas prasībām, kas noteiktas dalībvalstu 

tiesību aktos, kuri attiecas uz jautājumiem, ko reglamentē Līguma Trešās daļas 

VI sadaļa, un tajā paredz pienākumu iesniegt informāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir 

identiska informācijai, kura jāiesniedz saskaņā ar pirmajā daļā minētajām tiesību 

aktos noteiktajām informācijas prasībām. 

Valsts tiesību akti un atbilstīgās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības, kas 

minētas otrajā daļā, ir uzskaitīti I pielikuma B daļā saskaņā ar procedūru, kas 

paredzēta 2. panta b) punktā.



3. Līdz ... [vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] dalībvalstis paziņo 

Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus un atbilstīgās tiesību aktos noteiktās 

informācijas prasības, kas minētas 2. punkta otrajā daļā, lai tās iekļautu I pielikuma 

B daļā. Dalībvalstis arī paziņo Komisijai par jebkuriem jauniem valsts tiesību aktu 

noteikumiem, ko pieņem pēc tam un kas attiecas uz 2. punkta otro daļu, ja tie ievieš 

izmaiņas minētajās tiesību aktos noteiktajās informācijas prasībās vai nosaka jaunas 

būtiskas informācijas prasības, viena mēneša laikā pēc šādu noteikumu pieņemšanas. 

2. pants

I pielikuma pielāgošana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu attiecībā uz I pielikuma 

grozījumiem, lai

a) iekļautu atsauci uz jebkuru Komisijas pieņemtu deleģētu vai īstenošanas aktu, kurā 

paredz jaunas informācijas prasības saistībā ar Savienības tiesību aktiem, kas 

reglamentē preču pārvadāšanu saskaņā ar Līguma Trešās daļas VI sadaļu;



b) iekļautu atsauces uz valsts tiesību aktiem un tiesību aktos noteiktām informācijas 

prasībām, ko dalībvalstis paziņo saskaņā ar 1. panta 3. punktu. 

ba) iekļauj atsauces uz citiem Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē preču 

pārvadāšanu un kuros ir paredzētas tiesību aktos noteiktās informācijas prasības; 

[Gr. 21]

bb) iekļauj atsauces uz starptautiskām konvencijām, kuras ir piemērojamas Savienībā 

un kuras nosaka prasības attiecībā uz tiesību aktos noteikto informāciju tiešā vai 

netiešā saistībā ar preču pārvadājumiem. [Gr. 22]

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “tiesību aktos noteiktā informācija” ir informācija, kas attiecas uz kravu 

pārvadājumiem Savienības teritorijā, tostarp tranzītā, un kas attiecīgajam uzņēmējam 

jāiesniedz saskaņā ar 1. panta 2. punkta prasībām, lai pierādītu atbilstību attiecīgo 

tiesību aktu būtiskajām prasībām, neatkarīgi no tā, vai šī informācija ir iesniegta kā 

dokuments; 



2) “tiesību aktos noteiktās informācijas prasības” ir prasība iesniegt tiesību aktos noteikto 

informāciju;

3) “elektroniska kravu pārvadājumu informācija” (eFTI) ir jebkurš datu elementu 

kopums, ko apstrādā elektroniski, lai apmainītos ar tiesību aktos noteikto informāciju 

starp attiecīgajiem uzņēmējiem un ar kompetentajām valsts iestādēm;

4) “apstrāde” ir jebkura ar eFTI datiem veikta darbība vai darbību kopums, izmantojot 

vai neizmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, vākšana, reģistrācija, 

organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, 

aplūkošana, izmantošana, izpaušana — izmantojot nosūtīšanu, izplatīšanu vai citādi 

darot pieejamu —, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai 

iznīcināšana; 

5) “eFTI platforma” ir jebkurš risinājums, kura pamatā ir informācijas un sakaru 

tehnoloģijas (IST), piemēram, operētājsistēma, darba vide vai datubāze, kas paredzēta 

izmantošanai, lai apstrādātu eFTI;

6) “eFTI platformas izstrādātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izstrādājusi 

vai iegādājusies eFTI platformu, vai nu lai apstrādātu tiesību aktos noteikto 

informāciju, kas saistīta ar viņa paša saimniecisko darbību, vai arī lai laistu minēto 

platformu tirgū; 



7) “eFTI pakalpojums” ir pakalpojums, kas sastāv tikai no eFTI apstrādes, izmantojot 

eFTI platformu, vai arī no tās apvienojuma ar citiem IST risinājumiem, tostarp citām 

eFTI platformām; 

8) “eFTI pakalpojumu sniedzējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas sniedz eFTI 

pakalpojumus attiecīgajiem uzņēmējiem, pamatojoties uz līgumu;

9) “attiecīgais uzņēmējs” ir jebkurš pārvadātājs vai loģistikas operators vai jebkura 

fiziska vai juridiska persona, kas atbildīga par tiesību aktos noteiktās informācijas 

iesniegšanu kompetentajām iestādēm saskaņā ar attiecīgām tiesību aktos noteiktajām 

informācijas prasībām;

10) “cilvēklasāms formāts” ir elektronisks datu iesniegšanas veids, ko fiziska persona var 

izmantot kā informāciju bez jebkādas papildu apstrādes; 

11) “mašīnlasāms formāts” ir elektronisks datu iesniegšanas veids, ko var izmantot 

automātiskai apstrādei iekārtās; 

12) “atbilstības novērtējuma struktūra” ir atbilstības novērtēšanas struktūra Regulas (EK) 

Nr. 765/2008 2. panta 13. punkta izpratnē, kas ir akreditēta saskaņā ar minēto regulu, 

lai veiktu eFTI platformas vai eFTI pakalpojumu sniedzēja atbilstības novērtējumu. 



II NODAĻA

TIESĪBU AKTOS NOTEIKTĀ INFORMĀCIJA, KAS IESNIEGTA ELEKTRONISKI

4. pants

Prasības attiecīgajiem uzņēmējiem

1. Ja Attiecīgie uzņēmēji iesniedz tiesību aktos noteikto informāciju elektroniski, tas 

jādara, pamatojoties uz datiem, kas apstrādāti sertificētā eFTI platformā saskaņā ar 

8. pantu un, ja attiecināms, to ir apstrādājis sertificēts eFTI pakalpojumu sniedzējs 

saskaņā ar 9. pantu. Tiesību aktos noteikto informāciju iesniedz mašīnlasāmā 

formātā un pēc kompetentās iestādes pieprasījuma arī cilvēklasāmā formātā. [Gr. 24]

Informāciju mašīnlasāmā formātā iesniedz, izmantojot apliecinātu, savstarpēji 

izmantojamu un drošu savienojumu ar eFTI platformas datu avotu. Attiecīgie 

uzņēmēji paziņo interneta adresi, izmantojot kuru šai informācijai var piekļūt, kā arī 

iesniedz jebkuru citu informāciju, kas vajadzīga, lai kompetentā iestāde varētu 

unikāli identificēt šo tiesību aktos noteikto informāciju. [Gr. 25]

Informāciju cilvēklasāmā formātā iesniedz uz vietas, atverot uz to elektronisko ierīču 

ekrāniem, kuras pieder attiecīgajiem uzņēmējiem vai kompetentajām iestādēm.



2. Dalībvalstis veic pasākumus, lai kompetentās iestādes varētu apstrādāt tiesību aktos 

noteikto informāciju, ko attiecīgie uzņēmēji iesnieguši mašīnlasāmā formātā saskaņā 

ar 1. punkta otro daļu, ievērojot prasības, ko Komisija izvirzījusi saskaņā ar 7. pantu. 

5. pants

Pieņemšana un tiesību aktos noteiktās informācijas sniegšana kompetentajās iestādēs 

[Gr. 26]

Dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem tiesību aktos noteikto informāciju, ko attiecīgie 

uzņēmēji iesnieguši elektroniski saskaņā ar 4. pantu.

Dalībvalstu kompetentās iestādes elektroniski sazinās ar attiecīgajiem uzņēmējiem par 

tiesību aktos noteikto informāciju. [Gr. 27]

6. pants

Konfidenciāla komerciālā informācija

Kompetentās iestādes, eFTI pakalpojumu sniedzēji un attiecīgie uzņēmēji veic pasākumus, lai 

nodrošinātu tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kas tiek apstrādāta un apmainīta 

saskaņā ar šo regulu.



7. pants

Kopīgais eFTI datu kopums, procedūras un piekļuves noteikumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar īstenošanas aktiem nosaka 

13. pantu, lai noteiktu turpmāk minēto: [Gr. 28]

a) kopīgu eFTI datu kopumu un tā apakškopas saistībā ar attiecīgajām tiesību aktos 

noteiktajām informācijas prasībām, tostarp atbilstīgas definīcijas katram datu 

elementam, kas iekļauts kopīgajā datu kopumā un tā apakškopās;

b) kopīgas procedūras un sīki izstrādātus noteikumus, tostarp kopīgas tehniskās 

specifikācijas, lai kompetentās iestādes varētu piekļūt eFTI platformām, tostarp 

procedūras tādas tiesību aktos noteiktās informācijas apstrādei, ko elektroniski 

iesnieguši attiecīgie uzņēmēji;

(ba) kopīgas procedūras un sīki izstrādātus noteikumus jebkuras fiziskas vai juridiskas 

personas, kas izsniedz turpmāk minētos saistošos dokumentus, identitātes 

apstiprināšanai. [Gr. 29]

Spēkā esošos standartizētos datu modeļus un datu kopumus, kas ir identificēti Savienībā 

piemērojamajās starptautiskajās konvencijās, izmanto kā atsauces materiālu kopējo eFTI 

datu, procedūru un piekļuves noteikumu definēšanai. [Gr. 30]

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

[Gr. 31]



III NODAĻA

eFTI PLATFORMAS UN PAKALPOJUMI

1. IEDAĻA

Prasības eFTI platformām un pakalpojumiem

8. pants

Darbības prasības eFTI platformām

1. Šo eFTI platformu darbību regulē vispārējie tehnoloģiskās neitralitātes, kā arī 

savstarpējās izmantojamības principi. Tiesību aktos noteiktās informācijas apstrādei 

izmantotajām eFTI platformām ir tādas funkcijas, kas nodrošina, ka [Gr. 32]

a) personas datus var apstrādāt dati ir jāapstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 

2016/679; [Gr. 33]

b) komerciālos datus var apstrādāt komerciālie dati ir jāapstrādā saskaņā ar 

6. pantu; [Gr. 34]

ba) eFTI platformas un tajās ietvertie dati ir savstarpēji izmantojami; [Gr. 35]

c) ir iespējams izveidot unikālu elektronisku identifikācijas saiti starp 

apstrādātajiem datiem un tāda noteikta preču kopuma fizisko sūtījumu, ar ko 

šie dati ir saistīti, no izcelsmes vietas līdz galamērķim saskaņā ar vienota 

pārvadājumu līguma noteikumiem neatkarīgi no konteineru, iepakojumu vai 

gabalu daudzuma vai skaita; sūtījuma pavadzīmes noteikumiem; [Gr. 36]



d) datus var apstrādāt, tikai izmantojot atļautu un apliecinātu piekļuvi;

e) visas apstrādes darbības tiek pienācīgi reģistrētas, lai varētu identificēt vismaz 

katru atsevišķo darbību, fizisko vai juridisko personu, kas veikusi šo darbību, 

un ar katru atsevišķo datu elementu veikto darbību secību; ja darbība paredz 

esoša datu elementa pārveidi vai dzēšanu, tiek saglabāts sākotnējais datu 

elements;

ea) kompetentajām iestādēm ir tūlītēja piekļuve visai attiecīgajai informācijai, ko 

paredz valsts vai Savienības tiesību akti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību 

un atbilstību Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē preču pārvadājumus 

saskaņā ar Līguma trešās daļas VI sadaļu; [Gr. 37]

f) datus var arhivēt un saglabāt to pieejamību noteiktu laikposmu, ievērojot 

attiecīgās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības;

g) dati tiek aizsargāti pret bojājumiem un zādzībām;

h) apstrādātie datu elementi atbilst kopīgajam eFTI datu kopumam un tā 

apakškopām un tos var apstrādāt jebkurā Savienības oficiālajā valodā vai 

valodā, kas arī ir oficiāla attiecīgajā dalībvalstī. [Gr. 38]



1.a Tiek noteikts standarta eFTI formāts, kura īpašā un atsevišķā iedaļā ietvertas visas 

dalībvalstu paredzētās un tiesību aktos noteiktās informācijas prasības, kas 

uzskaitītas 1. pielikuma A daļā, un visas tiesību aktos noteiktās informācijas 

prasības, kas uzskaitītas 1. pielikuma B daļā. [Gr. 39]

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar īstenošanas aktiem 

pieņem 13. pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz prasībām, kas 

minētas 1. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 40]

9. pants

Prasības eFTI pakalpojumu sniedzējiem

1. eFTI pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka

a) datus apstrādā tikai pilnvaroti lietotāji un atbilstoši skaidri definētam lietotāja 

uzdevumam, kā arī apstrādes tiesībām eFTI platformas ietvaros, ievērojot 

attiecīgās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības;

aa) dati ir savstarpēji izmantojami; [Gr. 41]



b) dati tiek glabāti un ir pieejami noteiktu laikposmu, četrus gadus, ievērojot 

attiecīgās tiesību aktos noteiktās informācijas prasības; [Gr. 42]

c) kompetentajām iestādēm ir tūlītēja piekļuve tādai tiesību aktos noteiktajai 

informācijai par kravu pārvadājumu darbību, kas tiek apstrādāta, izmantojot šo 

iestāžu eFTI platformas, ja attiecīgais uzņēmējs ir nodrošinājis kompetentajām 

iestādēm šādu piekļuvi; [Gr. 43]

d) dati ir pienācīgi aizsargāti, tostarp pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un 

nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar īstenošanas aktiem 

pieņem 13. pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz prasībām, kas 

minētas 1. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 44]



3. IEDAĻA

Sertificēšana

10. pants

Atbilstības novērtējuma struktūras

1. Atbilstības novērtējuma struktūras tiek akreditētas saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 765/2008, lai varētu veikt eFTI platformu un pakalpojumu sniedzēju 

sertificēšanu, kā paredzēts šīs regulas 11. un 12. pantā. 

2. Akreditācijas nolūkā atbilstības novērtējuma struktūra atbilst II pielikumā 

noteiktajām prasībām. 

3. Dalībvalstis regulāri atjaunina akreditēto atbilstības novērtējuma struktūru sarakstu, 

kā arī sarakstu ar šo struktūru sertificētajām eFTI platformām un eFTI pakalpojumus 

sniedzējiem atbilstoši 11. un 12. pantam. Tās dara šo sarakstu publiski pieejamu 

oficiālajā valdības interneta vietnē. Šo sarakstu regulāri nekavējoties atjaunina ikreiz, 

kad notiek izmaiņas tajā iekļautajā informācijā, un ne vēlāk kā līdz katra gada 

31. martam. maijam. [Gr. 45]



4. Dalībvalstis līdz katra gada 31. martam maijam iesniedz Komisijai 3. punktā minētos 

sarakstus, kā arī tīmekļa vietnes adresi, kur šie saraksti ir publicēti. Komisija savā 

oficiālajā tīmekļa vietnē publicē saiti uz šīm tīmekļa vietņu adresēm. [Gr. 46]

11. pants

eFTI platformu sertificēšana

1. Pēc eFTI platformas izstrādātāja pieprasījuma atbilstības novērtējuma struktūras 

novērtē eFTI platformas atbilstību prasībām, kas minētas 8. panta 1. punktā. Ja 

vērtējums ir pozitīvs, izdod atbilstības apliecību. Ja vērtējums ir negatīvs, atbilstības 

novērtējuma struktūra informē pieteikuma iesniedzēju, kādēļ viņa platforma neatbilst 

šīm prasībām. 

1.a Sertificēšanu veic neatkarīgi, lai izvairītos no konkurences izkropļojumiem. Ir 

jānodrošina atbilstība esošajām, standartizētajām platformām, kas ir noteiktas 

Savienībā piemērojamajās starptautiskajās konvencijās. [Gr. 47]



1.b Spēkā esošās IT sistēmas, ko transporta nozarē pašlaik izmanto uzņēmēji, lai 

sniegtu tiesību aktos noteikto informāciju, un kuras atbilst 8. panta 1. punktā 

noteiktajām funkcionālajām prasībām, tiek sertificētas kā elektroniskās 

platformas. [Gr. 48]

2. Atbilstības novērtējuma struktūras regulāri atjaunina sarakstu ar sertificētajām eFTI 

platformām un tām, kuras saņēmušas negatīvu novērtējumu. Atjaunināto sarakstu 

nosūta attiecīgajām kompetentajām iestādēm katru reizi, kad izdod atbilstības 

apliecību vai negatīvu slēdzienu. 

3. Informācijai, kas darīta pieejama kompetentajām iestādēm, izmantojot sertificētu 

eFTI platformu, pievieno sertifikācijas zīmi. 

4. eFTI platformas izstrādātājs pieprasa sertifikācijas atkārtošanu, ja tiek grozītas 

tehniskās specifikācijas, kas pieņemtas ar 7. panta 2. punktā minētajiem īstenošanas 

aktiem.

5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu 

šo regulu ar eFTI platformu sertificēšanas, sertificēšanas zīmes izmantošanas un 

sertificēšanas atjaunošanas noteikumiem.



12. pants

eFTI pakalpojumu sniedzēju sertificēšana

1. Pēc eFTI pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma atbilstības novērtējuma struktūra 

novērtē eFTI pakalpojumu sniedzēja atbilstību prasībām, kas minētas 9. panta 

1. punktā. Ja vērtējums ir pozitīvs, izdod atbilstības apliecību. Ja vērtējums ir 

negatīvs, atbilstības novērtējuma struktūra informē pieteikuma iesniedzēju, kādēļ 

pakalpojumu sniedzējs neatbilst šīm prasībām. 

2. Atbilstības novērtējuma struktūras regulāri atjaunina sarakstu ar sertificētajiem eFTI 

pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kuri saņēmuši negatīvu novērtējumu. Atjaunināto 

sarakstu dara pieejamu attiecīgajām kompetentajām iestādēm katru reizi, kad izdod 

atbilstības apliecību vai negatīvu slēdzienu. 

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu 

šo regulu ar eFTI pakalpojumu sniedzēju sertificēšanas noteikumiem. 



IV nodaļa

PILNVARU DELEĢĒŠANA UN ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

13. pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 2. pantā, 7. pantā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 2. punktā, 

11. panta 5. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no ... [šīs regulas spēkā stāšanās datums]. diena]; [Gr. 49]

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. pantā, 7. pantā, 8. panta 

2. punktā, 9. panta 2. punktā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 3. punktā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau 

spēkā esošos deleģētos aktus. [Gr. 50]



4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas Saskaņā ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. 2. pantu pieņemtos deleģētos 

aktus piemēro vienu gadu pēc to stāšanās spēkā. [Gr. 51]

4.a Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar attiecīgajām 

ieinteresētajām personām un tās pārstāvošajām struktūrvienībām atbilstīgos 

forumos, t. i., ar tādas ekspertu grupas starpniecību, kas izveidota saskaņā ar 

Komisijas 2018. gada 13. septembra Lēmumu C(2018)5921 („Digitālais transporta 

un loģistikas forums”). [Gr. 52]

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 2. pantu, 10. panta 5. punktu un 11. panta 3. punktu pieņemts deleģētais 

akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots 

Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.



14. pants

Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 

izpratnē.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. [Gr. 53]

V nodaļa

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Pārskatīšana

1. Līdz ... [trīs [piecus gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija veic šīs 

regulas izvērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem. 

Šajā izvērtējumā īpaši izskata iespēju paplašināt šīs regulas piemērošanas jomu, 

attiecinot to uz konkrētu informāciju, ko uzņēmēji sniedz citiem uzņēmējiem un 

kas vajadzīga, lai pierādītu atbilstību attiecīgajām prasībām, ko paredz Savienības 

tiesību akti, kuri reglamentē preču pārvadājumus saskaņā ar Līguma trešās daļas 

VI sadaļu. [Gr. 54]



2. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma 

sagatavošanai.

16. pants

Uzraudzība

Dalībvalstis iesniedz Komisijai šādu informāciju ik pēc diviem gadiem un pirmoreiz ne vēlāk 

kā līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas]: 

1. to kompetento iestāžu skaitu, kuras veikušas pasākumus, lai piekļūtu un apstrādātu 

informāciju, kuru attiecīgie uzņēmēji darījuši pieejamu saskaņā ar 4. panta 2. punktu; 

2. to attiecīgo uzņēmēju skaitu, kuri tiesību aktos noteikto informāciju ir darījuši 

pieejamu dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar 4. panta 1. punktu, 

sadalījumā pa transporta veidiem. 

Šo informāciju iesniedz par katru gadu, kas ietilpst pārskata periodā.



17. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

To piemēro no ... [trīs gadi [PB ieraksta četrus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās spēkā]. 

dienas].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs



I PIELIKUMS

TIESĪBU AKTOS NOTEIKTĀ INFORMĀCIJA, KAS IETILPST ŠĪS REGULAS JOMĀ

Tiesību aktos noteiktās informācijas prasības, kas paredzētas Savienības tiesību aktos 

Turpmāk tabulā ir iekļautas tiesību aktos noteiktās informācijas prasības, kas izvirzītas Savienības tiesību aktos, ar kuriem paredz nosacījumus 

preču pārvadāšanai Savienības teritorijā saskaņā ar Līguma Trešās daļas VI sadaļu, kā arī nosacījumus attiecībā uz atkritumu sūtījumiem:

ES tiesību akti

Informācija

Padomes Regula 
Nr. 11/1960 par 
diskriminācijas 
atcelšanu 
pārvadājumu 
likmēs un 
nosacījumos

OV 052 
(16.8.1960., 
1121.–1126. lpp.)

Padomes Direktīva 
92/106/EEK par 
kopīgu noteikumu 
ieviešanu dažiem 
kombinētā kravas 
transporta 
veidiem starp 
dalībvalstīm

OV L 368 
(17.12.1992., 38.–
42. lpp.)

[Priekšlikums 
COM(2017) 648 
final — 
2017/0290 
(COD), ar ko 
groza Direktīvu 
92/106/EEK]

Regula (EK) 
Nr. 1072/2009 par 
kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz piekļuvi 
starptautisko kravas 
autopārvadājumu 
tirgum

OV L 300/72 
(14.11.2009., 72.–
87. lpp.)

[Priekšlikums 
COM(2017) 0281 
final — 2017/0123 
(COD), ar ko groza 
Regulu (EK) 
Nr. 1071/2009 un 
Regulu (EK) 
Nr. 1072/2009]

Komisijas Īstenošanas 
regula (ES) 2015/1998, 
ar ko nosaka sīki 
izstrādātus pasākumus 
kopīgu 
pamatstandartu 
īstenošanai aviācijas 
drošības jomā

OV L 299/1 
(14.11.2015., 1.–
142. lpp.)

Direktīva 
2008/68/EK par 
bīstamo kravu 
iekšzemes 
pārvadājumiem

OV L 260, 
(30.9.2008., 13.–
59. lpp.)

Atsauces uz ADR, 
RID, ADN12

Regula (EK) 
Nr. 
1013/2006 
par atkritumu 
sūtījumiem

(OV L 190, 
12.07.2006.,  
1.-98. lpp.)

Nosūtītāja vārds un uzvārds vai 
nosaukums un adrese

6.1. pants 3. pants (atsauce 
uz Padomes 
Regulas Nr. 11 
6. pantu)

     

Preču veids un svars 6.1. pants 3. pants (atsauce 
uz Padomes 
Regulas Nr. 11 
6. pantu)

     

Preču pieņemšanas 
pārvadāšanai vieta un datums

6.1. pants 3. pants (atsauce 
uz Padomes 

     

12 Atsauces uz ADR, RID un ADN saprotamas Direktīvas 2008/68/EK 2. panta 1., 2. un 3 punkta nozīmē. Skaitļi, uz kuriem atsaucas, ir minēti 
attiecīgajos ADR, RID un ADN pielikumos.



Regulas Nr. 11 
6. pantu)

Preču piegādes vieta 6.1. pants 3. pants (atsauce 
uz Padomes 
Regulas Nr. 11 
6. pantu)

     

Maršruts vai brauciena 
attālums, ja šie rādītāji pamato 
likmi, kas atšķiras no parasti 
piemērotās

6.1. pants 3. pants (atsauce 
uz Padomes 
Regulas Nr. 11 
6. pantu) 

Robežšķērsošanas vietas, ja 
attiecināms

6.1. pants 3. pants (atsauce 
uz Padomes 
1960. gada 
27. jūnija Regulas 
Nr. 11 6. pantu) 

     

Dzelzceļa iekraušanas un 
izkraušanas stacijas

 3. pants      

Iekšzemes ūdensceļu 
iekraušanas un izkraušanas 
ostas

 3. pants      

Jūras iekraušanas un 
izkraušanas ostas 

 3. pants      

Zīmogs, ko uzspiež dzelzceļa vai 
ostas iestādes attiecīgajās 
dzelzceļa stacijās vai iekšzemes 
ūdensceļu vai jūras ostās, kad ir 
pabeigta attiecīgā brauciena 
daļa pa dzelzceļu, iekšzemes 
ūdensceļiem vai jūru

 3. pants      

[Nosūtītāja vārds un uzvārds vai 
nosaukums, adrese, 
kontaktinformācija un paraksts]

  [3.2. panta 
a) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

    



[Vieta un datums, kur 
kombinētais pārvadājums sākas 
Savienībā]

  [3.2. panta 
b) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

    

[Saņēmēja vārds un uzvārds vai 
nosaukums, adrese un 
kontaktinformācija]

  [3.2. panta 
c) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

    

[Vieta un datums, kur 
kombinētais pārvadājums 
beidzas Savienībā]

  [3.2. panta 
d) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

    

[Attālums taisnā līnijā starp 
vietu, kur kombinētais 
pārvadājums sākas un kur 
kombinētais pārvadājums 
beidzas Savienībā]

  [3.2. panta 
e) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

[Kombinētā pārvadājuma 
maršruta apraksts, ko paraksta 
nosūtītājs un kas ietver vismaz 
šādus elementus par katru 
posmu pārvadājumam 
Savienībā, tostarp par katru 
transporta veidu, kas tiek 
izmantots katrā posmā, kurš nav 
autoceļš: 
i) posmu secība (t. i., pirmais 
posms, posms, kurš nav 
autoceļš, vai pēdējais posms);
ii) pārvadātāja vārds un uzvārds 
vai nosaukums, adrese un 
kontaktinformācija;

[3.2. panta 
f) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]



iii) transporta veids un to secība 
pārvadājumā.]

[Pārvadātās intermodālās kravas 
vienības identifikācija]

  [3.2. panta 
g) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

[Pārvadājuma sākotnējam 
posmam pa autoceļu: 
i) pārkraušanas vieta posmā, 
kurš nav autoceļš; 
ii) pārvadājuma sākotnējā 
posma attālums taisnā līnijā 
starp iekraušanas vietu un 
pirmo pārkraušanas termināli; 
iii) ja sākotnējais posms ir 
pabeigts, pārvadātāja paraksts, 
apliecinot, ka pārvadājums pa 
autoceļu ir veikts]

  [3.2. panta 
h) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

[Pārvadājuma pēdējam posmam 
pa autoceļu: 
i) vieta, kur krava tika pārkrauta 
no posma, kurš nav autoceļš 
(dzelzceļa, iekšējiem 
ūdensceļiem vai jūras 
transporta); 
ii) pārvadājuma pēdējā posma 
attālums taisnā līnijā starp 
pārkraušanas vietu un vietu, kur 
kombinētais pārvadājums 
beidzas Savienībā;] 

  [3.2. panta 
i) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]



[Posmam, kurš nav autoceļš:
i) ja posms, kurš nav autoceļš, ir 
pabeigts, pārvadātāja (vai 
pārvadātāju gadījumā, ja posmā, 
kurš nav autoceļš, ir divi vai 
vairāki pārvadājumi bez 
autoceļa izmantošanas) 
paraksts, apliecinot, ka 
pārvadājums posmā, kas nav 
autoceļš, ir veikts;
ii) ja iespējams, paraksts vai 
zīmogs no attiecīgajām dzelzceļa 
vai ostas iestādēm, kuras 
atrodas pie posma, kas nav 
autoceļš, apliecinot, ka 
attiecīgais posms, kas nav 
autoceļš, ir pabeigts.] 

  [3.2. panta 
j) punkts (ar ko 
aizstāj Padomes 
Direktīvas 
92/106/EEK 
3. pantu)]

Kravas nosūtītāja vārds, uzvārds 
vai nosaukums, adrese un 
paraksts 

   8.3. panta a) punkts [8.3. panta a) punkts 
(bez izmaiņām)]

  

Pārvadātāja vārds, uzvārds vai 
nosaukums, adrese un paraksts

   8.3. panta b) punkts [8.3. panta b) punkts 
(bez izmaiņām)]

  

Kravas saņēmēja vārds, uzvārds 
vai nosaukums un adrese, kā arī 
paraksts un piegādes datums, 
kad krava ir nodota

   8.3. panta c) punkts [8.3. panta c) punkts 
(bez izmaiņām)]

Kravas pārņemšanas vieta un 
datums un paredzētā piegādes 
vieta

   8.3. panta d) punkts [8.3. panta d) punkts 
(bez izmaiņām)]

Vispārīgs kravas īpašību un 
iepakojuma metodes apraksts 
un bīstamo kravu gadījumā – to 
vispārēji atzīts apraksts, kā arī 
iepakojuma vienību skaits un to 
īpašais marķējums un numuri

   8.3. panta e) punkts [8.3. panta e) punkts 
(bez izmaiņām)]

 



Kravas bruto svars vai citādi 
izteikts kravas daudzums

   8.3. panta f) punkts [8.3. panta f) punkts 
(bez izmaiņām)]

 

Mehāniskā transportlīdzekļa un 
piekabes reģistrācijas numurs

   8.3. panta g) punkts [8.3. panta g) punkts 
(bez izmaiņām)]

 

Unikālais burtciparu 
identifikators, kas saņemts no 
pilnvarotās iestādes, kuras 
piešķir apzīmējumu

     Pielikuma 
6.3.2.6. punkta 
a) apakšpunkts

Sūtījuma unikālais 
identifikators, piemēram, 
(iekšējās vai galvenās) gaisa 
kravas pavadzīmes numurs

     Pielikuma 
6.3.2.6. punkta 
b) apakšpunkts

Sūtījuma saturs**      Pielikuma 
6.3.2.6. punkta 
c) apakšpunkts

Sūtījuma drošības statuss, kurā 
ir norāde: 
– SPX, t. i., drošs pārvadāšanai 
ar pasažieru, kravas un pasta 
gaisa kuģiem, vai
– SCO, t. i., drošs pārvadāšanai 
vienīgi ar kravas un pasta gaisa 
kuģiem, vai
– SHR, t. i., drošs pārvadāšanai 
ar pasažieru, kravas un pasta 
gaisa kuģiem saskaņā ar augsta 
riska prasībām

     Pielikuma 
6.3.2.6. punkta 
d) apakšpunkts

Drošības statusa piešķiršanas 
pamatojums, kurā ir norāde: 
– KC, t. i., saņemts no zināma 
nosūtītāja, vai 
– AC, t. i., saņemts no pazīstama 
nosūtītāja, vai 
– RA, t. i., atlasījis oficiālais 
kravu aģents, vai 
– izmantotais pārbaudes 
līdzeklis vai metode vai

     Pielikuma 
6.3.2.6. punkta 
e) apakšpunkts



– pamatojums sūtījuma 
atbrīvošanai no pārbaudes

Personas, kura piešķīrusi 
drošības statusu, vārds/uzvārds 
vai līdzvērtīga identifikācija, kā 
arī drošības statusa piešķiršanas 
datums un laiks

     Pielikuma 
6.3.2.6. punkta 
f) apakšpunkts

Oficiālā kravu aģenta, kurš 
akceptējis cita oficiālā kravu 
aģenta piešķirto sūtījuma 
drošības statusu, pilnvarotās 
iestādes piešķirtais unikālais 
identifikators

     Pielikuma 
6.3.2.6. punkta 
g) apakšpunkts

Transporta dokumentā 
vajadzīgā vispārējā informācija 

      5.4.1.1.1. punkts

Pārvadājumiem tankkuģos 
vajadzīgā vispārējā informācija 

5.4.1.1.2. punkts – 
tikai ADN 

Specifiska informācija, kas 
jānorāda par dažiem bīstamu 
preču veidiem vai dažiem 
konteineru veidiem, vai tādas 
transporta ķēdes gadījumā, kas 
ietver dažādus transporta 
veidus, saskaņā ar īpašiem 
noteikumiem attiecīgo ADR, RID 
un ADN pielikumu 5.4. nodaļā

5.4.1.1.3. punkts 
līdz 
5.4.1.1.21. punkts –
ADR un RID 

5.4.1.1.3. punkts 
līdz 
5.4.1.1.22. punkts –
AND

Papildu un īpaša informācija, kas 
vajadzīga par konkrētām 
bīstamo preču klasēm

      5.4.1.2. punkts 

Nebīstamās preces       5.4.1.5. punkts

Konteinera iepakojuma 
apliecība

      5.4.2. punkts

Rakstiski norādījumi 5.4.3. punkts



Tādu atkritumu sūtījumu 
paziņojuma dokumentā ietvertā 
informācija, uz kuriem attiecas 
iepriekšējas rakstiskas 
paziņošanas un piekrišanas 
procedūra saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1013/2006 4. pantu 

IA pielikums

Tādu atkritumu sūtījumu 
pārvietošanas dokumentā 
ietvertā informācija, uz kuriem 
attiecas iepriekšējas rakstiskas 
paziņošanas un piekrišanas 
procedūra saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1013/2006 4. pantu 

IB pielikums

Tādu atkritumu sūtījumu 
pavaddokumentā ietvertā 
informācija, uz kuriem attiecas 
vispārējas informācijas prasības 
saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 18. pantu 

VII pielikums

Dalībvalstu tiesību akti 

Turpmāk tabulā ir norādīti attiecīgie dalībvalstu tiesību akti, kuros reglamentē jautājumus, kas ietilpst Līguma Trešās daļas VI sadaļas jomā, un prasīts 
iesniegt informāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir identiska informācijai, kura minēta šā pielikuma A punktā. 

[Dalībvalsts] 

Tiesību akti

Informācija

[Atsauce uz 
tiesību aktiem]

[Atsauce uz 
tiesību 
aktiem]

[..] [Atsauce uz 
tiesību 
aktiem]



[Informācija, kas norādīta attiecīgā tiesību akta pantā] [Atsauce uz 
pantu] 

[Atsauce uz 
pantu]

 [Atsauce uz 
pantu]

[..] [..] [..] [..] [..]

[Informācija, kas norādīta attiecīgā tiesību akta pantā] [Atsauce uz 
pantu] 

[Atsauce uz 
pantu]

[..]  [Atsauce uz 
pantu]

[Dalībvalsts] 

Tiesību akti

Informācija

[Atsauce uz 
tiesību aktiem]

[Atsauce uz 
tiesību 
aktiem]

[..] [Atsauce uz 
tiesību 
aktiem]

[Informācija, kas norādīta attiecīgā tiesību akta pantā] [Atsauce uz 
pantu] 

[Atsauce uz 
pantu]

 [Atsauce uz 
pantu]

[..] [..] [..] [..] [..]

[Informācija, kas norādīta attiecīgā tiesību akta pantā] [Atsauce uz 
pantu] 

[Atsauce uz 
pantu]

[..]  [Atsauce uz 
pantu]



II PIELIKUMS

PRASĪBAS PILNVAROTAJĀM STRUKTŪRĀM

1. Paziņošanas nolūkā atbilstības novērtējuma struktūrai jāatbilst 2.–11. punktā 

noteiktajām prasībām.

2. Atbilstības novērtējuma struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un 

tā ir juridiska persona.

3. Atbilstības novērtējuma struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas 

vai eFTI platformas vai platformas pakalpojumu sniedzēja, kuru tā novērtē.

Struktūra, kas pieder uzņēmumu apvienībai vai profesionālajai federācijai, kura 

pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamās eFTI platformas vai platformas 

pakalpojumu sniedzēja izstrādē, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā vai apkopē, 

var tikt uzskatīta par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta 

neesība.

4. Atbilstības novērtējuma struktūra, tās augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir 

atbildīgi par atbilstības novērtējuma uzdevumu veikšanu, nav vērtējamās eFTI 

platformas vai platformas pakalpojumu sniedzēja izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, 

uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to pārstāvji. 

Atbilstības novērtējuma struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi 

par atbilstības novērtējuma uzdevumu veikšanu, nav tieši iesaistīti attiecīgās eFTI 

platformas vai platformas pakalpojumu sniedzēja izstrādē, izgatavošanā vai būvē, 

tirdzniecībā, uzstādīšanā, lietošanā vai apkopē, kā arī nepārstāv minētajās darbībās 

iesaistītās personas. Tie neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to spriedumu 

neatkarībai un godprātībai atbilstības novērtējuma darbībās, par kuru veicējiem tie ir 

pilnvaroti. Tas īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtējuma struktūras nodrošina, ka atbilstības novērtējuma darbību 

konfidencialitāti, objektivitāti un neitralitāti neietekmē to meitasuzņēmumu vai 

apakšuzņēmēju darbības.

5. Atbilstības novērtējuma struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtējuma 

darbības ar visaugstāko profesionālo integritāti un vajadzīgo tehnisko kompetenci 

konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāliem, kas varētu 



ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtējuma darbību rezultātus, jo īpaši attiecībā 

uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6. Atbilstības novērtējuma struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtējuma 

uzdevumus, kuri tai noteikti 12. un 13. pantā un attiecībā uz kuriem tā ir pilnvarota, 

neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtējuma struktūra vai arī 

tie tiek veikti tās vārdā un uzraudzībā.

Atbilstības novērtējuma struktūras rīcībā vienmēr un visu to sertificēšanas procedūru 

īstenošanai, kurām tā ir pilnvarota, ir

a) nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstības novērtējuma 

uzdevumu veikšanai pietiekamu un piemērotu pieredzi;

b) nepieciešamie to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtējumu, 

nodrošinot pārredzamību un šo procedūru reproducējamību. Tai ir izstrādāta piemērota 

politika un procedūras, lai uzdevumi, kurus tā veic kā pilnvarotā struktūra, būtu 

nodalīti no pārējās darbības;

c) nepieciešamās procedūras to darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā 

uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru un attiecīgās tehnoloģijas 

sarežģītības pakāpi.

Atbilstības novērtējuma struktūrai ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai pienācīgi veiktu 

tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtējuma 

darbībām.

7. Darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par atbilstības novērtējuma uzdevumu veikšanu, ir

a) laba tehniskā un profesionālā izglītība, kas aptver visu to atbilstības novērtējuma 

darbību jomu, attiecībā uz kuru atbilstības novērtējumu struktūra ir pilnvarota;

b) pietiekamas zināšanas par veicamo novērtējumu prasībām un atbilstošas pilnvaras 

šos novērtējumus veikt;

c) atbilstīgas zināšanas un izpratne par 9. pantā noteiktajām prasībām;

d) prasme sagatavot atbilstības apliecības, veikt reģistrācijas ierakstus un izstrādāt 

ziņojumus, kas apliecina, ka ir veikts novērtējums.

8. Tiek garantēta atbilstības novērtējuma struktūru, to augstākā līmeņa vadības un 

darbinieku, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtējuma uzdevumu veikšanu, 

objektivitāte.



Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtējuma struktūras augstākā līmeņa vadība un 

darbinieki, kuri ir atbildīgi par atbilstības novērtējuma uzdevumu veikšanu, nav 

atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9. Atbilstības novērtējuma struktūrām ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja vien 

atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav 

tieši atbildīga par atbilstības novērtējumu.

10. Atbilstības novērtējuma struktūras darbinieki ievēro dienesta noslēpuma prasību 

attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus saskaņā ar 12. un 

13. pantu vai valstu tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem tos īsteno; minēto prasību 

neievēro attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek 

veiktas. Īpašumtiesības tiek aizsargātas.

11. Atbilstības novērtējuma struktūras piedalās attiecīgās standartizācijas darbībās un 

attiecīgās regulatīvās darbībās vai nodrošina, ka tās darbinieki, kuri ir atbildīgi par 

atbilstības novērtējuma uzdevumu veikšanu, ir informēti par šādām darbībām.


