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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Vispārējās drošības regulas (Regula (EK) Nr. 661/2009) 17. pantā un Gājēju aizsardzības 
regulas (Regula (EK) Nr. 78/2009) 12. pantā ir noteikta prasība Komisijai vērot tehnikas 
attīstību drošības tehnoloģiju jomā un ar laiku noteikt jaunas obligātas drošības prasības, 
attiecīgi atjauninot ES tiesību aktus. Ievērojot šos noteikumus, Komisijas priekšlikumā ir 
izklāstīts, kā tieši pielāgoties tehnikas attīstībai, nosakot transportlīdzekļu drošības elementus, 
kas jāiekļauj tipa apstiprināšanas pamatregulā (Regula (ES) 2018/858). Turklāt priekšlikumā 
ir ierosināts vienkāršošanas nolūkā atcelt sekundāros tiesību aktus, kuri attiecas uz ceļu 
satiksmes un gājēju drošību (Regulas (EK) Nr. 78/2009 un (EK) Nr. 79/2009).

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Lai arī ceļu satiksmes drošība pēdējās desmitgadēs ir būtiski uzlabojusies, ceļu satiksmes 
negadījumos bojāgājušo skaits pēdējos piecos gados nav turpinājis samazināties — ES 
statistikas dati par negadījumiem liecina, ka 2017. gadā ceļu satiksmes negadījumos ir gājuši 
bojā 25 300 cilvēku. Ceļu satiksmes negadījumu iemesls visbiežāk ir cilvēka kļūda, un to var 
novērst. Atzinuma sagatavotājs ir nelokāmi pārliecināts, ka ES ar konkrētu rīcību ir jāpanāk, 
lai ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits vēl vairāk samazinātos. Ar jaunajiem 
transportlīdzekļu drošības elementiem, kas priekšlikumā piedāvāti, ir ļoti daudz iespēju 
atbrīvoties no šīs stagnācijas tendences, jo ar attiecīgajiem elementiem ir iecerēts nepieļaut 
cilvēka kļūdas iespējamību. Pateicoties labākai transportlīdzekļa konstrukcijai un, piemēram, 
mazākam ātrumam, var mazināties negadījumu sekas.

Kopumā ņemot, automatizētas braukšanas jomā nemitīgi notiek tehnoloģiju progress. 
Komisijas dati liecina, ka attiecīgais tirgus piedzīvos eksponenciālu izaugsmi ar prognozētu 
ekonomisko ieguvumu, kas līdz 2025. gadam pārsniegs EUR 620 miljardus ES automobiļu 
rūpniecībai un EUR 180 miljardus ES elektronikas nozarei. Tāpēc atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka ir jāpanāk, lai ES automobiļu rūpniecība būtu nākotnes prasībām atbilstoša, un ka 
tādēļ tai ir maksimāli jāizmanto jaunās uzņēmējdarbības iespējas, ko tirgus piedāvā un arī 
turpmāk piedāvās jaunuzņēmumiem, MVU un rūpniecības uzņēmumiem. Ar progresīvajiem 
drošības elementiem, kas izklāstīti priekšlikumā, neapšaubāmi varētu nodrošināt iespēju 
sagatavot ES automobiļu rūpniecību savienotas un automatizētas braukšanas modelim. Tā 
varētu arī palīdzēt patērētājiem pakāpeniski pierast pie jaunajiem elementiem, jo tas ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai panāktu, ka patērētāji jauno tehnoloģiju pieņem un tai uzticas.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka priekšlikums ietver uz progresu orientētu, taču vērienīgu 
sistēmu, kuras mērķis ir pamatīgāk aizsargāt ceļu satiksmes dalībniekus un, konkrētāk, tieši 
ievainojamus ceļu satiksmes dalībniekus. Atzinuma sagatavotājs ņem vērā atklāto dialogu un 
viedokļu apmaiņu, ko Komisija ir rīkojusi ar dažādām ieinteresētajām personām, lai 
iepazīstinātu ar atbilstošiem un reāli īstenojamiem pasākumiem, rēķinoties gan ar 
patērētājiem, gan ar nozari. 

Ar šādu pamatojumu atzinuma sagatavotājs atzinumā vēlas noteikt, ka:
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A. ir garantēts (automobiļu) drošums obligāto darbības standartu ziņā, kuri būtu jāpiemēro 
visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem neatkarīgi no transportlīdzekļu segmenta;

B. (personas) dati ir jāapstrādā, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu 
(Regula (ES) 2016/679). Turklāt atzinuma sagatavotājs vēlas, lai aizsardzības pasākumi
būtu konkrētāki un pamatīgāki;

C. ierosinātie pasākumi patiesi ir iedarbīgi un izmaksu ziņā efektīvi un ka tādēļ būtiski 
nepalielinās cenas patērētājiem;

D. ir garantēts, ka piedāvātie drošības elementi ir pilnībā izstrādāti un tiek ieviesti atbildīgi, 
un tas jo īpaši attiecas uz elementiem, kurus nav iespējams izslēgt (piem., tādi elementi kā 
intelektiska ātruma pielāgošana, progresīva avārijas bremzēšanas sistēma u. c.);

E. papildus šiem pasākumiem priekšlikumā būtu jāiekļauj noteikumi par tehnisko prasību 
noteikšanu riepām, lai uzlabotu transportlīdzekļa drošumu, uzlabojot saķeres rādītājus, un 
lai palīdzētu mazināt riepu troksni un samazināt CO2 emisiju;

F. ražotājiem lietotāja rokasgrāmatā būtu jāsniedz skaidra un patērētājam viegli saprotama 
informācija, lai palīdzētu autovadītājiem izprast autovadītāja palīdzības sistēmas un to 
darbības parametrus;

G. drošības sistēmas un brīdinājumi ir viegli saprotami visiem autovadītājiem, arī cilvēkiem 
ar invaliditāti. Ja nepieciešams, drošības sistēmas ir attiecīgi jāpielāgo, lai to garantētu;

H. dalībvalstis izpildes nodrošināšanas nolūkā veic korektīvus pasākumus, lai garantētu, ka 
visi jaunie mehāniskie transportlīdzekļi tiek ražoti saskaņā ar šīs regulas prasībām.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pēdējās desmitgadēs 
transportlīdzekļu drošības attīstība būtiski 
veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos 
bojāgājušo un smagus miesas bojājumus 
guvušo skaita samazināšanos. Tomēr 
vairāku tādu faktoru dēļ kā strukturāli un 
uzvedības faktori šie samazinājumi 

(3) Pēdējās desmitgadēs 
transportlīdzekļu drošības attīstība būtiski 
veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos 
bojāgājušo un smagus miesas bojājumus 
guvušo skaita samazināšanos. Tomēr 
2017. gadā uz ES ceļiem gāja bojā 25 300 
cilvēki, un šis skaitlis četru gadu laikā 
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Savienībā nesen ir apstājušies, un bez 
jaunām iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz 
ceļiem esošās pieejas drošības efekti vairs 
nespēs atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma 
ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības 
veiktspēja jāturpina uzlabot kā daļa no 
integrētās pieejas ceļu drošībai un lai labāk 
aizsargātu neaizsargātos satiksmes 
dalībniekus.

gandrīz nav mainījies. Turklāt katru gadu 
uz ES ceļiem notikušos ceļu satiksmes 
negadījumos smagus miesas bojājumus 
gūst vismaz 135 000 cilvēku. Bez jaunām 
iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz ceļiem 
esošās pieejas drošības efekti vairs nespēs 
atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma 
ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības 
veiktspēja jāturpina uzlabot kā daļa no 
integrētās pieejas ceļu satiksmes drošībai 
un lai labāk aizsargātu neaizsargātos un 
visus citus satiksmes dalībniekus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tehniskie sasniegumi 
transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu 
jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu 
seku mazināšanā. Lai samazinātu 
bojāgājušo skaitu, jāievieš dažas no 
piemērotām jaunajām tehnoloģijām.

(4) Tehniskie sasniegumi 
transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu 
jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu 
seku un ceļu satiksmes negadījumu skaita 
mazināšanā. Lai samazinātu bojāgājušo 
skaitu, jāievieš dažas no piemērotām 
jaunajām tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Visām šajā regulā noteiktajām 
drošības sistēmām vajadzētu būt patiesi 
iedarbīgām un izmaksu ziņā efektīvām, 
un tām nevajadzētu būtiski palielināt 
cenas patērētājiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Intelektiskai ātruma pielāgošanai, 
joslas ievērošanas sistēmām, vadītāja 
miegainības un uzmanības kontroles un 
novēršanas uzraudzībai, un atpakaļgaitas 
kontrolsistēmām ir liels potenciāls būtiski 
samazināt cietušo skaitu. Turklāt šo 
sistēmu pamatā ir tehnoloģijas, kuras tiks 
izmantotas arī savienotu un automatizētu 
transportlīdzekļu lietošanā. Tādēļ 
harmonizēti transportlīdzekļu tipa 
apstiprināšanas noteikumi un testa 
procedūras attiecībā uz minētajām 
sistēmām un uz to kā atsevišķu tehnisku 
vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka 
Savienības līmenī.

(6) Uzlabotām avārijas bremzēšanas 
sistēmām, intelektiskai ātruma 
pielāgošanai, joslas ievērošanas sistēmām, 
pagriezienu veikšanas palīdzības
sistēmām, vadītāja miegainības un 
uzmanības kontroles un novēršanas 
uzraudzībai, un atpakaļgaitas 
kontrolsistēmām ir liels potenciāls būtiski 
samazināt cietušo skaitu. Vadītāja 
miegainības un uzmanības kontroles un 
novēršanas atpazīšanas sistēmām būtu 
jādarbojas bez sejas atpazīšanas. Turklāt 
šo sistēmu pamatā ir tehnoloģijas, kuras 
tiks izmantotas arī savienotu un 
automatizētu transportlīdzekļu lietošanā. 
Tādēļ harmonizēti transportlīdzekļu tipa 
apstiprināšanas noteikumi un testa 
procedūras attiecībā uz minētajām 
sistēmām un uz to kā atsevišķu tehnisku 
vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka 
Savienības līmenī. Turklāt būtu 
jānodrošina arī tas, ka šīs sistēmas ir 
iespējams pārbaudīt un tādējādi droši 
izmantot visā transportlīdzekļa aprites
cikla laikā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Notikuma (negadījuma) datu 
reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku 
transportlīdzekļa datu par īsu laikposmu 
pirms notikuma, notikuma laikā un pēc 
notikuma (piemēram, gaisa spilvena 
nostrādes), ieviešana ir vērtīgs solis ceļā uz 
precīzāku padziļinātu negadījuma datu 
iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa mehānisko 
transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem 
reģistratoriem. Vajadzētu būt arī prasībai, 
ka šādiem reģistratoriem jāspēj reģistrēt un 
uzglabāt datus tādā veidā, ka dalībvalstis 
var izmantot datus ceļu drošības analīzei 

(7) Notikuma (negadījuma) datu 
reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku 
transportlīdzekļa datu par īsu laikposmu 
pirms notikuma, notikuma laikā un pēc 
notikuma (piemēram, gaisa spilvena 
nostrādes), ieviešana ir vērtīgs solis ceļā uz 
precīzāku padziļinātu negadījuma datu 
iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa mehānisko 
transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem 
reģistratoriem. Turklāt satiksmes 
negadījumu pētīšanai būtu jāvāc un 
jāuzglabā tikai anonimizēti izmantojamie 
dati. Turklāt šādiem reģistratoriem būtu
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un novērtēt specifisko veikto pasākumu 
efektivitāti.

jāspēj reģistrēt un uzglabāt datus tādā 
veidā, ka dalībvalstis var tos izmantot tikai
ceļu drošības analīzei un novērtēt konkrēto
pasākumu efektivitāti, bet nevar identificēt 
transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tipa apstiprinājuma prasības 
attiecībā uz drošību pārbauda un 
nodrošina, ņemot vērā konkrētus darbības 
standartus, kas ir obligāti visiem 
transportlīdzekļiem neatkarīgi no 
transportlīdzekļu segmenta.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jebkādu tādu personas datu apstrādi 
kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta 
notikuma (negadījuma) datu reģistratoros, 
vai informācija par vadītāju saistībā ar 
miegainību un uzmanības kontroli vai 
traucēkļa uzlabotu atpazīšanu, veic saskaņā 
ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
jo īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības 
regulu28. Turklāt tādu personas datu 
apstrāde, kas iegūti caur "112" izsaukšanai 
paredzētajām transportlīdzekļa eZvana 
sistēmām, ir pakļauta specifiskiem drošības 
pasākumiem29.

(8) Jebkādu tādu personas datu apstrādi 
kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta 
notikuma (negadījuma) datu reģistratoros, 
vai informācija par vadītāju saistībā ar 
miegainību un uzmanības kontroli vai 
traucēkļa uzlabotu atpazīšanu, veic saskaņā 
ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
jo īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības 
regulu28. Turklāt tādu personas datu 
apstrāde, kas iegūti caur notikuma 
(negadījuma) datu reģistratoru un “112”
izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa 
eZvana sistēmām, ir pakļauta specifiskiem 
drošības pasākumiem29.

__________________ __________________

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa 
Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

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

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa 
Regula (ES) 2015/758 par tipa 
apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa 
eZvana sistēmas izveidošanai uz 
pakalpojuma „112” bāzes un ar ko groza 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 77. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 29. aprīļa 
Regula (ES) 2015/758 par tipa 
apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa 
eZvana sistēmas izveidošanai uz 
pakalpojuma „112” bāzes un ar ko groza 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 
19.5.2015., 77. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ir svarīgi aprīkot motociklus, 
komerciālus transportlīdzekļus un 
autobusus ar eZvana sistēmām, lai pēc 
iespējas drīzāk nodrošinātu profesionālu 
medicīnisko palīdzību negadījumos 
cietušajiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vēsturiski Savienības noteikumi ir 
ierobežojuši kravas automobiļu sastāvu 
kopējo garumu, kā rezultātā par tipisku 
kļuva virs motora novietota kabīne, jo tā 
tiek maksimāli palielināta kravas telpa. 
Tomēr vadītāja augstā atrašanās vieta 
palielinājusi aklo zonu un samazinājusi 
tiešo redzamību ap kravas automobiļa 
kabīni. Tas ir galvenais faktors satiksmes 
negadījumos, kur iesaistīti kravas 
automobiļi un neaizsargātie ceļu satiksmes 
dalībnieki. Uzlabojot tiešo redzamību, 
varētu būtiski samazināt cietušo skaitu. 
Tāpēc būtu jāievieš prasības tiešās 

(15) Skatoties vēsturiski, Savienības 
noteikumi ir ierobežojuši kravas 
automobiļu sastāvu kopējo garumu, kā 
rezultātā par tipisku kļuva virs motora 
novietota kabīne, jo tā tiek maksimāli 
palielināta kravas telpa. Tomēr vadītāja 
augstā atrašanās vieta palielinājusi aklo 
zonu un samazinājusi tiešo redzamību ap 
kravas automobiļa kabīni. Tas ir galvenais 
faktors satiksmes negadījumos, kur 
iesaistīti kravas automobiļi un 
neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. 
Uzlabojot tiešo redzamību, varētu būtiski 
samazināt cietušo skaitu. Tāpēc būtu 
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redzamības uzlabošanai. jāievieš prasības tiešās redzamības 
uzlabošanai, lai no autovadītāja vietas 
ievainojamu satiksmes dalībnieku tieša 
redzamība būtu lielāka.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Komisijai būtu līdz 2019. gada 
beigām jānāk klajā ar priekšlikumu par 
ekspluatācijā esošo kravas automobiļu un 
autobusu modernizāciju, aprīkojot tos ar 
visprogresīvākajām pagriezienu veikšanas 
palīdzības sistēmām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Automatizēti un savienoti 
transportlīdzekļi varētu būt spējīgi dot 
nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā 
gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka 
apmēram 90 procenti ceļu satiksmes 
negadījumu izraisa cilvēka kļūda. Tā kā 
automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski 
pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības 
līmenī būtu jāpieņem harmonizēti 
noteikumi un tehniskās prasības 
automatizēta transportlīdzekļa sistēmām.

(17) Automatizēti un savienoti 
transportlīdzekļi varētu būt spējīgi dot 
nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā 
gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka 
vairāk nekā 90 procenti ceļu satiksmes 
negadījumu izraisa cilvēka kļūda vai 
cilvēka kļūdas un transportlīdzekļa un/vai 
infrastruktūras mijiedarbība. Tā kā 
automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski 
pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības 
līmenī būtu jāpieņem harmonizēti 
noteikumi un tehniskās prasības, kas ir 
lietderīgas un piemērotas automatizēta 
transportlīdzekļa sistēmām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Savienībai būtu jāturpina veicināt (19) Savienībai būtu jāturpina veicināt 
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tehnisko prasību izstrādāšanu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas līmenī attiecībā uz 
riepu troksni, rites pretestību un riepu 
saķeri uz slapja ceļa. Tieši tāpēc ANO 
Noteikumi Nr. 117 tagad satur šos 
detalizētos nosacījumus. Apvienoto Nāciju 
Organizācijas līmenī būtu jāturpina 
process, kurā riepu prasības tiek pielāgotas, 
ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši, lai 
nodrošinātu, ka riepas veiktspēja tiek 
novērtēta arī riepas darbmūža beigās 
nodilušā stāvoklī, un popularizētu ideju, ka 
riepām būtu jāatbilst prasībām visu 
darbmūžu un nebūtu jāmaina priekšlaicīgi. 
Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošās 
prasības attiecībā uz riepu veiktspēju būtu 
jāaizstāj ar ekvivalentiem ANO 
noteikumiem.

tehnisko prasību izstrādāšanu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas līmenī attiecībā uz 
riepu troksni, rites pretestību un riepu 
saķeri uz slapja ceļa. Tieši tāpēc ANO 
Noteikumi Nr. 117 tagad satur šos 
detalizētos nosacījumus. Apvienoto Nāciju 
Organizācijas līmenī būtu nevilcinoties un 
vērienīgi jāturpina process, kurā riepu 
prasības tiek pielāgotas, ņemot vērā 
tehnikas attīstību, jo īpaši, lai nodrošinātu, 
ka riepas veiktspēja tiek novērtēta arī 
riepas darbmūža beigās nodilušā stāvoklī, 
un popularizētu ideju, ka riepām būtu 
jāatbilst prasībām visu darbmūžu un nebūtu 
jāmaina priekšlaicīgi. Lai nodrošinātu 
stingro standartu ievērošanu, 
Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošo prasību 
izpilde attiecībā uz riepu veiktspēju būtu 
jānovēro un jāizvērtē, un attiecīgās 
prasības būtu jāaizstāj ar jaunām, ja riepu 
veiktspēju Eiropas Savienībā ir iespējams 
uzlabot.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu atbilsmi šai 
regulai, uz šo regulu attiecas Regulas 
(ES) 2018/858 noteikumi par korektīviem 
pasākumiem un sodiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. jaunražotu riepu tipa 
apstiprināšanai attiecībā uz to drošību un 
ekoloģisko veiktspēju.

3. jaunu riepu tipa apstiprināšanai 
attiecībā uz to drošību un ekoloģisko 
veiktspēju trokšņa un gaisa piesārņojuma 
samazināšanas ziņā.

Grozījums Nr. 15
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “neaizsargāts satiksmes dalībnieks” 
ir satiksmes dalībnieks, kas izmanto divu 
riteņu motorizētu transportlīdzekli, vai 
nemotorizēts satiksmes dalībnieks, 
piemēram, velosipēdists vai gājējs;

(1) “neaizsargāts satiksmes dalībnieks” 
ir satiksmes dalībnieks, kas izmanto divu 
vai trīs riteņu motorizētu transportlīdzekli
vai elektrisku personīgo pārvietošanās 
ierīci, vai nemotorizēts satiksmes 
dalībnieks, piemēram, velosipēdists vai 
gājējs;

Pamatojums

Lai gan motocikliem tradicionāli ir divi riteņi, daudziem tagad ir trīs riteņi, taču tie joprojām 
ir neaizsargāti salīdzinājumā ar vieglajiem vai kravas automobiļiem. Turklāt aizvien vairāk 
cilvēku, pārvietojoties pilsētā, izmanto elektriskas personīgās pārvietošanās ierīces 
(skrejriteņus, vienriteņus u. c.). Neaizsargātu satiksmes dalībnieku definīcijā būtu jāiekļauj 
arī šādi cilvēki.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “avārijas apstāšanās signāls” ir ātri 
mirgojoši bremžu lukturi, kas aiz 
transportlīdzekļa aizmugures esošajiem 
citiem satiksmes dalībniekiem norāda par 
liela palēninājuma spēka pielikšanu 
transportlīdzeklim attiecībā pret 
dominējošiem ceļa apstākļiem ;

(7) “avārijas bremzēšanas signāls” ir 
ātri mirgojoši bremžu lukturi vai 
virzienrāži, kas transportlīdzekļa 
aizmugurē esošajiem citiem satiksmes 
dalībniekiem norāda par liela palēninājuma 
spēka pielikšanu transportlīdzeklim 
attiecībā pret dominējošo satiksmes 
plūsmu;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “atpakaļgaitas kontrole” ir kamera 
vai monitors, optiska vai detektēšanas 
sistēma, kas brīdina vadītāju par personām 

(8) “atpakaļgaitas kontrole” ir sistēma, 
kas brīdina vadītāju par personām un 
objektiem transportlīdzekļa aizmugurē ar 
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un objektiem transportlīdzekļa aizmugurē 
ar primāro mērķi izvairīties no sadursmēm 
pārvietojoties atpakaļgaitā;

primāro mērķi izvairīties no sadursmēm
pārvietojoties atpakaļgaitā;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “uzlabota avārijas bremzēšanas 
sistēma” ir sistēma, kas var automātiski 
noteikt potenciālu sadursmi un aktivizē 
transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai 
palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā 
nepieļaut sadursmi vai mazināt tās 
smagumu;

(10) “uzlabota avārijas bremzēšanas 
sistēma” ir sistēma, kas var automātiski 
noteikt potenciālu sadursmi un pēdējā 
iespējamā mirklī automātiski aktivizē 
transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai 
palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā 
nepieļaut sadursmi vai mazināt tās 
smagumu;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) “joslas saglabāšanas sistēma” ir 
sistēma, kas kontrolē transportlīdzekļa 
pozīciju attiecībā pret joslas robežām un 
pieliek griezes momentu stūres ratam vai 
spiedienu bremzēm vismaz tad, kad notiek 
vai var notikt novirzīšanās no joslas un 
varētu notikt neizbēgama sadursme;

(11) “joslas saglabāšanas sistēma” ir 
sistēma, kas kontrolē transportlīdzekļa 
pozīciju attiecībā pret joslas robežām un 
pieliek griezes momentu stūres ratam un 
brīdina vai bremzē vismaz tad, kad notiek 
vai var notikt novirzīšanās no joslas un 
varētu notikt neizbēgama sadursme;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) “pagrieziena veikšanas palīdzības 
sistēma” ir tehnoloģiski visprogresīvākā 
sistēma, kas detektē neaizsargātus 
satiksmes dalībniekus, kuri atrodas, jo 
īpaši aklajās zonās tuvu transportlīdzekļa 
sāniem, un brīdina par tiem, lai varētu 
izvairīties no sadursmes ar šādiem 
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neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “Notikuma (negadījuma) datu 
reģistrators” ir sistēma, kas reģistrē un 
uzglabā svarīgus, ar sadursmi saistītus 
parametrus un informāciju pirms 
sadursmes, tās laikā un pēc tās;

(13) “Notikuma (negadījuma) datu 
reģistrators” ir sistēma, kas reģistrē un 
uzglabā svarīgus ar sadursmi saistītus 
parametrus un informāciju attiecībā uz 
vajadzīgo laikposmu, kas nepārsniedz 
piecas sekundes brīdī, kad notiek 
sadursme;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) “frontālās aizsardzības sistēma” ir 
atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, 
piemēram, aizsargrežģis vai papildu buferis 
– papildus standarta aprīkojuma buferim –, 
kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās 
virsmas aizsardzībai sadursmes gadījumā 
ar kādu objektu, izņemot konstrukcijas, 
kuru masa ir mazāka par 0,5 kg, kuras 
paredzētas tikai transportlīdzekļa lukturu 
aizsardzībai;

(14) “frontālās aizsardzības sistēma” ir 
atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, 
piemēram, aizsargrežģis vai papildu buferis 
– papildus standarta aprīkojuma buferim –, 
kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās 
virsmas aizsardzībai vai aizsardzībai pret 
ievainojumiem sadursmes gadījumā ar 
kādu objektu vai dzīvnieku, izņemot 
konstrukcijas, kuru svars ir mazāks par 0,5
kg un kuras paredzētas tikai lukturu 
aizsardzībai;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) “automatizēts transportlīdzeklis” ir 
mehānisks transportlīdzeklis, kas 
konstruēts un izgatavots, lai ilgstoši 
autonomi pārvietotos bez pastāvīgas 

(21) “automatizēts transportlīdzeklis” ir 
mehānisks transportlīdzeklis, kas 
konstruēts un izgatavots, lai ilgstoši 
autonomi pārvietotos bez pastāvīgas 
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cilvēka uzraudzības; cilvēka uzraudzības, ievērojot satiksmes 
noteikumus;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ražotāji nodrošina, ka 
transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un 
montēti tā, lai samazinātu transportlīdzekļa 
braucēju un neaizsargāto satiksmes 
dalībnieku ievainojumu risku.

4. Ražotāji nodrošina, ka 
transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un 
montēti tā, lai tad, kad tos lieto paredzētajā 
veidā, nerodas vai, ja notiek negadījums, 
rodas minimāls transportlīdzekļa braucēju 
un neaizsargāto satiksmes dalībnieku nāves 
vai ievainojumu risks.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gājējiem, riteņbraucējiem, skata 
lauku un redzamību;

(b) gājējiem, riteņbraucējiem, 
skrejriteņu izmantotājiem un 
skrituļslidotājiem skata lauku un 
redzamību;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tipa apstiprinājuma prasības 
attiecībā uz drošību, kas noteiktas šajā 
regulā, ir tehnoloģiju ziņā neitrālas, un to 
izpildi pārbauda un nodrošina, ņemot 
vērā konkrētus veiktspējas standartus, kas 
ir obligāti visiem transportlīdzekļiem 
neatkarīgi no transportlīdzekļu segmenta.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ražotāji lietotāja rokasgrāmatā 
sniedz skaidru un patērētājam viegli 
saprotamu informāciju, lai palīdzētu 
autovadītājiem izprast autovadītāja 
palīdzības sistēmas un to funkcionalitāti.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot 
tehniskas prasības to uzstādīšanai.

(b) riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot 
nodilušu riepu testēšanu un testēšanu 
dažādu laikapstākļu ietekmēta ceļa 
apstākļos, tostarp saķeri ar slapju ceļu, un 
tehniskas prasības to uzstādīšanai.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tādu riepu tipa apstiprināšanu ES 
mērogā, kuras tiek izmantotas M1 un N1

kategorijas transportlīdzekļiem, attiecībā 
uz šāda tipa nodilušu riepu saķeri ar 
slapju ceļu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) eZvana sistēma;
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) notikuma (negadījuma) datu 
reģistrators

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Mehāniskie transportlīdzekļi ir 
aprīkoti ar uzlabotām avārijas 
bremzēšanas sistēmām, kas konstruētas 
un uzstādītas divās fāzēs un nodrošina:

(a) pirmajā fāzē – kustībā esošu 
transportlīdzekļu un nekustīgu objektu 
detektēšanu mehāniskā transportlīdzekļa 
priekšā;

(b) otrajā fāzē – detektēšanas spējas 
paplašināšanu, jo īpaši aklajām zonām, 
ietverot arī neaizsargātos satiksmes 
dalībniekus transportlīdzekļa priekšā;

uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas 
atbilst jo īpaši šādām prasībām: 

(a) nav iespējams sistēmas atslēgt;

(b) ir iespējams sistēmu automātisku 
aktīvu iejaukšanos atcelt, vadītājam veicot 
apzinātu darbību, piemēram, nospiežot 
paātrinājuma pedāli;

(c) sistēmas ir normālā darba režīmā pēc 
katras transportlīdzekļa galvenā vadības 
slēdža aktivizācijas;

(d) brīdinājuma skaņas signālus ir 
iespējams viegli apklusināt, bet šāda 
darbība tajā pašā laikā nedrīkst apturēt 
sistēmas funkcijas, kas nav brīdinājuma 
skaņas signāli.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Drošības sistēmas un brīdinājumi, 
ko izmanto, lai palīdzētu autovadītājiem 
vadīt transportlīdzekli, ir viegli saprotami 
ikvienam autovadītājam, arī vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar 
invaliditāti.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Notikuma (negadījuma) datu 
reģistratori atbilst jo īpaši šādām 
prasībām:

a) dati, ko tie spēj reģistrēt un uzglabāt 
vajadzīgo laikposmu, kas nepārsniedz 
piecas sekundes brīdī, kad notiek 
sadursme, ietver transportlīdzekļa ātrumu, 
tā drošības sistēmu stāvokli un 
aktivizācijas statusu un citus atbilstošos 
iebūvētās aktīvās drošības un negadījumu 
novēršanas sistēmu ievades parametrus;

b) ierīces nav iespējams atslēgt.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Noteikumi par privātumu un datu 
aizsardzību

1. Šī regula neskar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2016/679. 
Notikuma (negadījuma) datu reģistratorā, 
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kas minēts 6. panta 4.a punktā, personas 
dati tiek apstrādāti, ievērojot 
iepriekšminētajā regulā paredzētos 
personas datu aizsardzības noteikumus.

2. Notikuma (negadījuma) datu 
reģistratorā apstrādātos personas datus 
izmanto tikai negadījuma datu izpētes 
vajadzībām. Notikuma (negadījuma) dati 
ar standartizētas saskarnes starpniecību ir 
pieejami tikai valsts iestādēm saskaņā ar 
Savienības vai valsts tiesību aktiem 
atbilstoši Regulai (ES) 2016/679. 
Notikuma (negadījuma) anonimizētu datu 
reģistrators spēj reģistrēt un glabāt 
informāciju par transportlīdzekļa tipu, 
versiju un variantu un jo īpaši 
informāciju par aktīvām drošības un 
sadursmju novēršanas sistēmām, ar 
kurām transportlīdzeklis ir aprīkots. 
Tomēr tas nedrīkst reģistrēt un glabāt 
transportlīdzekļa identifikācijas numura 
transportlīdzekļa norādes daļas pēdējos 
četrus ciparus, nedz arī jebkādu citu 
informāciju, kas ļautu identificēt konkrēto 
transportlīdzekli, tā īpašnieku vai 
turētāju.

3. Saskaņā ar šo regulu apstrādātos 
personas datus drīkst glabāt tikai tik ilgi, 
cik tas ir nepieciešams šā panta 2. punktā 
minētās negadījuma datu izpētes 
vajadzībām. Tiklīdz šie dati minētajam 
nolūkam vairs nav vajadzīgi, tos pilnībā 
dzēš.

4. Ražotāji nodrošina, ka notikuma 
(negadījuma) datu reģistrators nav 
izsekojams un arī netiek pastāvīgi 
izsekots.

5. Ražotāji nodrošina, ka notikuma 
(negadījuma) datu reģistratora iekšējā 
atmiņā dati tiek automātiski un pastāvīgi 
dzēsti.

6. Kamēr iespējamais notikums 
(negadījums) vēl nav noticis, šie dati ir 
pieejami tikai notikuma (negadījuma) 
datu reģistratorā, un tie nav pieejami 
nevienai citai struktūrai.
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7. Notikuma (negadījuma) datu 
reģistratorā ir iestrādātas privātuma 
aizsardzības tehnoloģijas, lai 
autovadītājiem būtu garantēts attiecīgs 
privātuma aizsardzības līmenis un augsts 
IT drošības līmenis, kā arī aizsardzības 
pasākumi, kas nepieciešami, lai 
nepieļautu novērošanu, manipulēšanu no 
attāluma un ļaunprātīgu izmantošanu, 
cita starpā arī kiberuzbrukumus.

8. Ražotāji lietotāja rokasgrāmatā sniedz 
skaidru un vispusīgu informāciju par datu 
apstrādi, ko veic notikuma (negadījuma) 
datu reģistrators. Cita starpā tā ir šāda 
informācija:

a) atsauce uz datu apstrādes juridisko 
pamatojumu;

b) norāde uz to, ka notikuma 
(negadījuma) datu reģistrators tiek 
aktivizēts pēc noklusējuma;

c) kādā kārtībā notikuma (negadījuma) 
datu reģistrators apstrādā datus;

d) tieši kādā nolūkā notikuma 
(negadījuma) datu reģistrators veic 
apstrādes procesu, bet tikai 6.a panta 
2. punktā minētās negadījuma datu 
izpētes vajadzībām;

e) savākto un apstrādāto datu veids un šo 
datu saņēmēji;

f) cik ilgi datus var glabāt notikuma 
(negadījuma) datu reģistratorā;

g) norāde uz to, ka transportlīdzeklis 
netiek pastāvīgi izsekots;

h) kādā kārtībā datu subjekts var īstenot 
savas tiesības un par piekļuves 
pieprasījumu apstrādi atbildīgā dienesta 
kontaktinformācija.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar uzlabotām 
avārijas bremzēšanas sistēmām, kas 
konstruētas un uzstādītas divos posmos un 
nodrošina:

svītrots

a) kustībā esošu transportlīdzekļu un 
nekustīgu objektu detektēšanu;

b) detektēšanas spējas paplašināšanu 
otrajā fāzē, ietverot arī neaizsargātos 
satiksmes dalībniekus transportlīdzekļa 
priekšā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar joslas 
kontroles sistēmu.

3. M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar joslas 
saglabāšanas sistēmu un joslas 
pamešanas brīdinājuma sistēmu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzlabotās avārijas bremzēšanas
sistēmas un joslas kontroles sistēmas 
atbilst jo īpaši šādām prasībām:

4. Joslas saglabāšanas sistēmas un 
joslas pamešanas brīdinājuma sistēmas 
atbilst jo īpaši šādām prasībām:

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ir iespējams sistēmu automātisku 
aktīvu iejaukšanos atcelt, vadītājam veicot 
apzinātu darbību, piemēram, pagriežot 
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stūri;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar notikuma 
(negadījuma) datu reģistratoru. Notikuma 
(negadījuma) datu reģistratori atbilst jo 
īpaši šādām prasībām:

svītrots

a) dati, ko tie spēj reģistrēt un 
uzglabāt par laikposmu pirms sadursmes, 
tās laikā un pēc tās, ietver vismaz 
transportlīdzekļa ātrumu, tā drošības 
sistēmu stāvokli un aktivizācijas statusu 
un citus atbilstošos iebūvētās aktīvās 
drošības un negadījumu novēršanas 
sistēmu ievades parametrus;

b) ierīces nedrīkst būt atslēdzamas;

c) veids, kādā tie spēj reģistrēt un 
uzglabāt datus, ir tāds, ka dati ir pasargāti 
no manipulēšanas un var būt darīti 
pieejami nacionālajām iestādēm, 
balstoties uz Savienības vai nacionālajiem 
tiesību aktiem atbilstīgi Regulai (ES) 
Nr. 2016/679, izmantojot standartizētu 
saskarni, negadījumu datu analīzes 
nolūkā, un tāds, ka var precīzi identificēt 
transportlīdzekļa tipu, versiju un variantu 
un, jo īpaši transportlīdzeklī uzstādītās 
aktīvās drošības un sadursmju novēršanas 
sistēmas.

Tomēr dati, ko gadījuma (negadījuma) 
datu reģistrators spēj reģistrēt un glabāt, 
nedrīkst saturēt transportlīdzekļa
informācijas numura transportlīdzekļa 
indikatora sekcijas pēdējos četrus ciparus, 
nedz arī jebkādu citu informāciju, kas 
varētu ļaut identificēt konkrēto 
transportlīdzekli.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. M2, M3, N2 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļus aprīko ar joslas 
pamešanas brīdinājuma sistēmu un 
uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu, kas 
atbilst saskaņā ar 7. punktu pieņemtajos 
deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

2. M2, M3, N2 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļus aprīko ar joslas 
saglabāšanas un joslas pamešanas 
brīdinājuma sistēmu un uzlabotu avārijas 
bremzēšanas sistēmu, kas atbilst saskaņā ar 
7. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos 
noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. M2, M3, N2 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļus aprīko ar uzlabotām 
sistēmām, kas spēj detektēt neaizsargātos 
satiksmes dalībniekus, kuri atrodas tuvu 
transportlīdzekļa priekšai vai sāniem, un 
brīdināt par tiem vai izvairīties no 
sadursmes ar šādiem neaizsargātiem 
satiksmes dalībniekiem.

3. M2, M3, N2 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļus aprīko ar pagriezienu 
veikšanas palīdzības sistēmu, kas atbilst 
saskaņā ar 7. punktu pieņemtajos 
deleģētajos aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šī panta 2. un 3. punktā minētās 
sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

4. Šā panta 2. punktā minētās sistēmas 
atbilst jo īpaši šādām prasībām:

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ir iespējams sistēmu automātisku 
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aktīvu iejaukšanos atcelt, vadītājam veicot 
apzinātu darbību, piemēram, pagriežot 
stūri;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Panta 3. punktā minēto sistēmu 
nevar atslēgt.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. M2, M3, N2 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, 
lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes 
dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa.

5. M2, M3, N2 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, 
lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes 
dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa. 
Komisija nāk klajā ar deleģēto aktu par 
prasībām attiecībā uz transportlīdzekļa 
vadītāja tiešās redzamības lauku, kas 
paredz likvidēt aklo zonu kravas 
automobiļu priekšā un vadītāja pusē un 
ievērojami samazināt aklo zonu kravas 
automobiļu sānos. Šo prasību diferencē 
atkarībā no kravas automobiļa veida.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. M2 un M3 kategorijas 
transportlīdzekļus ar vairāk nekā 22 
pasažieru ietilpību neskaitot vadītāju un 
izgatavotus ar vietām stāvošiem 
pasažieriem, lai nodrošinātu biežu 
pasažieru kustību, konstruē un izgatavo tā, 

6. M2 un M3 kategorijas 
transportlīdzekļus ar vairāk nekā 22 
pasažieru ietilpību neskaitot vadītāju un 
izgatavotus ar vietām stāvošiem 
pasažieriem, lai nodrošinātu biežu 
pasažieru kustību, konstruē un izgatavo tā, 
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lai tajos varētu iekļūt personas ar 
ierobežotu mobilitāti, ieskaitot ratiņkrēslu 
lietotājus.

lai tajos varētu iekļūt personas ar 
ierobežotu mobilitāti, ieskaitot ratiņkrēslu 
lietotājus un personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sistēmām, kas aizstāj vadītāja 
kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot 
stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu;

a) sistēmām, kas aizstāj vadītāja 
kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot
stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu, 
un aizstāj prasību rīkoties attiecībā uz 
signalizēšanu;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants

Pārskatīšana

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
un pēc tam reizi trijos gados Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, attiecīgā gadījumā 
iekļaujot tajā priekšlikumus par šīs 
regulas vai citu atbilstīgo tiesību aktu 
grozīšanu, lai iekļautu tajos jaunus 
drošības pasākumus.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [PB: Lūdzu ierakstīt 
datumu 36 mēnešus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās datuma].

To piemēro no [PB: Lūdzu ierakstīt 
datumu 24 mēnešus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās datuma]. Regulas 12. pantā 
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minētos deleģētos aktus publicē vismaz 12 
mēnešus pirms to piemērošanas.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
2. pielikums – Tabula – 13. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Aizmugurējā drošības 
konstrukcija

ANO 
Noteikumi Nr. 
58

A A A A A A A A A A A A

Grozījums

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

1. M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Aizmugurējā drošības 
konstrukcija

ANO 
Noteikumi Nr. 
58

N2 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļu 
gadījumā ir 
jānodrošina, ka 
sadursmē ar ātrumu 
līdz 56 km/h tiek 
novērsta mazākā 
transportlīdzekļa 
pakļūšana zem 
ritošā sastāva.

A A A A A A A A A A A A
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
2. pielikums – Tabula – 36. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Uzlabota avārijas 
bremzēšanas gājēja un 
riteņbraucēja gadījumā

C C

Grozījums

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Uzlabota avārijas 
bremzēšanas gājēja un 
riteņbraucēja gadījumā

C C C C C C
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
2. pielikums – Tabula – 38. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Aklās zonas 
informācijas sistēma

B B B B B

Grozījums

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Pagriezienu veikšanas 
palīgsistēma

B B B B B
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
2. pielikums – Tabula – 49. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Avārijas joslas 
saglabāšana

B B

Grozījums

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Avārijas joslas 
saglabāšana un joslas 
pamešanas brīdinājums

B B B B B B
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
2. pielikums – Tabula – 61. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Riepu spiediena kontrole 
lielas noslodzes 
transportlīdzekļos

B B B B B B

Grozījums

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Riepu spiediena kontrole 
lielas noslodzes 
transportlīdzekļos

B B B B B B B
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
2. pielikums – Tabula – 72. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Intelektiska ātruma 
pielāgošana

B B B B B B B

Grozījums

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Intelektiska ātruma 
pielāgošana

C C C C C C C
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
2. pielikums – Tabula – 90. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Gadījuma (negadījuma) 
datu reģistrators

B B5 B5 B B5 B5 B

Grozījums

Priekšmets ANO noteikumi
Papildu specifiskas 
tehniskās prasības

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Sast
āvda
ļa

Notikuma (negadījuma) 
datu reģistrators

B B B B B B B
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
2. pielikums – piezīmes zem tabulas – D punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D: ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas 
atteikšanas datums:

D: ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas 
atteikšanas datums:

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 48 mēnešus 
pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 36 mēnešus 
pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 
laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas 
aizlieguma datums:

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 
laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas 
aizlieguma datums:

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 84 mēnešus 
pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

[PB: Lūdzu ierakstīt datumu 72 mēnešus 
pēc šīs regulas piemērošanas datuma]
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