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Grozījums Nr. 16
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES DIREKTĪVA

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 17
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
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atcelšanu atcelšanu
(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienībā ir pieņemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekļu drošību. Tomēr ar šādu 
periodisko tehnisko apskašu režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekļi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to ekspluatācijas 
laiku. Šo režīmu vajadzētu piemērot
transportlīdzekļu kategorijām atbilstīgi 
tam, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 18. marta 
Direktīvā 2002/24/EK, kas attiecas uz 
divriteņu vai trīsriteņu mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK,
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido 
sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 
paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 
tehnisku vienību apstiprināšanai, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. maija 
Direktīvā 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm 
un maināmām velkamām mašīnām kopā ar 
to sistēmām, detaļām un atsevišķām 
tehniskām vienībām un ar ko atceļ 
Direktīvu 74/150/EEK.

(4) Savienībā ir pieņemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekļu drošību. Tomēr ar šādu 
periodisko tehnisko apskašu režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekļi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to ekspluatācijas 
laiku. Dalībvalstis varētu ieviest valsts 
prasības attiecībā uz tehnisko apskati
transportlīdzekļu kategorijām atbilstīgi 
tam, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 18. marta 
Direktīvā 2002/24/EK, kas attiecas uz 
divriteņu vai trīsriteņu mehānisko 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK. Šo 
režīmu vajadzētu piemērot 
transportlīdzekļu kategorijām atbilstīgi 
tam, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido 
sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 
paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 
tehnisku vienību apstiprināšanai, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. maija 
Direktīvā 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm 
un maināmām velkamām mašīnām kopā ar 
to sistēmām, detaļām un atsevišķām 
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tehniskām vienībām un ar ko atceļ 
Direktīvu 74/150/EEK.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pastāv skaidra sakarība starp ceļu 
satiksmes drošības līmeni un 
transportlīdzekļu tehnisko trūkumu
skaitu. Ir ziņots, ka 2009. gadā uz Eiropas 
ceļiem bojā gājuši 35 000 cilvēku. Ja 
pieņem, ka tehniskie trūkumi ir cēlonis 
tādam pašam bojāgājušo skaitam, cik 
negadījumu ir noticis šādu trūkumu dēļ, 
no tā izriet, ka ik gadus Savienībā vairāk 
nekā 2000 cilvēku, iespējams, ir gājuši 
bojā transportlīdzekļu tehnisko trūkumu 
dēļ. Pamatojoties uz rīcībā esošajiem 
pētījumiem, ir secināts, ka no 900–
1100 nāves gadījumiem būtu bijis 
iespējams izvairīties, ja vien tehnisko 
apskašu sistēmā būtu ieviesti pienācīgi 
uzlabojumi.

(5) Tiek uzskatīts, ka transportlīdzekļu 
tehniskie trūkumi ietekmē ceļu satiksmes 
drošības līmeni. Ir ziņots, ka 2009. gadā uz 
Eiropas ceļiem bojā gājuši 35 000 cilvēku. 
Atbilstīgi uzlabojot tehnisko apskašu 
sistēmu, iespējams samazināt ceļu 
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu.

Or. de

Pamatojums

Zinātniskais pamatojums rada šaubas. Policijas pētījumos, kas veikti Vācijā, aprēķināts, ka 
transportlīdzekļa tehnisko trūkumu ietekme uz satiksmes negadījumu sekām ir daudz mazāka.

Grozījums Nr. 20
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lielu daļu autotransporta emisiju, jo 
īpaši CO2 emisiju, ir radījis neliels skaits 
transportlīdzekļu, kuriem pareizi 
nedarbojas emisiju kontroles sistēmas. 
Atbilstīgi aplēsēm 5 % transportlīdzekļu 
parka ir iemesls 25 % visu piesārņojošo 
vielu emisiju. Tādējādi, nosakot šādu 
regulējumu attiecībā uz periodiskajām 
tehniskajām apskatēm, tiktu ieguldīts vides 
uzlabošanā, samazinot transportlīdzekļu 
emisiju vidējos rādītājus.

(6) Lielu daļu autotransporta emisiju, jo 
īpaši CO2 emisiju, ir radījis neliels skaits 
transportlīdzekļu, kuriem pareizi 
nedarbojas emisiju kontroles sistēmas. 
Atbilstīgi aplēsēm 5 % transportlīdzekļu 
parka rada 25 % no visu piesārņojošo vielu 
emisiju daudzuma.

Tas attiecas arī uz lielākām modernu
dzinēju radīto mikrodaļiņu un NOx 
emisijām, kuriem vajadzīga plašāka 
pārbaude, tostarp transportlīdzekļos 
iebūvēto diagnostikas sistēmu (OBD) 
integritātes un funkcionalitātes 
elektroniska pārbaude, un, lai 
nodrošinātu pilnīgu un pareizu emisiju 
sistēmas pārbaudi, elektroniskās 
pārbaudes rezultāti jāapstiprina ar esošo 
izpūtēja pārbaužu rezultātiem, jo OBD 
viena pati nenodrošina ticamu rezultātu.
Tādējādi, nosakot šādu regulējumu 
attiecībā uz periodiskajām tehniskajām 
apskatēm, tiktu ieguldīts vides uzlabošanā, 
samazinot transportlīdzekļu emisiju vidējos 
rādītājus.

Or. en

Pamatojums

OBD nav droša emisiju novērtēšanas metode; tāpēc tās rezultāti jāapstiprina, mērot izpūtēja 
emisiju līmeni.

Grozījums Nr. 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti. 
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes 
dalībnieku grupa, ar kuru saistās 
visaugstākais drošības risks, turklāt 
vispārējā tendence liecina, ka bojāgājušo 
skaits arvien pieaug. Ceļu satiksmes 
negadījumu statistikā augstākais rādītājs 
ir mopēdu vadītāji — proti, vairāk nekā 
1400 bojāgājušo 2008. gadā. Attiecīgi, to 
transportlīdzekļu loks, kuriem jāpiemēro 
šīs apskates, tiks paplašināts, tajā 
iekļaujot visaugstākā riska grupas ceļu 
satiksmes dalībniekus — motorizētus 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu iespēja piemērot tehnisko apskati 
arī motorizētiem divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļiem jāizvērtē dalībvalstīm. Turklāt EK 
dati par satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļi, 
neatbilst citiem iepriekš veiktajiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 22
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti.
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes dalībnieku 
grupa, ar kuru saistās visaugstākais 
drošības risks, turklāt vispārējā tendence 
liecina, ka bojāgājušo skaits arvien pieaug. 

(7) Motociklisti ir tā ceļu satiksmes 
dalībnieku grupa, ar kuru saistās 
visaugstākais drošības risks, turklāt 
vispārējā tendence liecina, ka bojāgājušo 
skaits arvien pieaug. Ceļu satiksmes 
negadījumu statistikā augstākais rādītājs ir 
mopēdu vadītāji — proti, vairāk nekā 
1400 bojāgājušo 2008. gadā. Attiecīgi, to 
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Ceļu satiksmes negadījumu statistikā 
augstākais rādītājs ir mopēdu vadītāji —
proti, vairāk nekā 1400 bojāgājušo 
2008. gadā. Attiecīgi, to transportlīdzekļu 
loks, kuriem jāpiemēro šīs apskates, tiks 
paplašināts, tajā iekļaujot visaugstākā riska 
grupas ceļu satiksmes dalībniekus —
motorizētus divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļus.

transportlīdzekļu loks, kuriem jāpiemēro 
šīs apskates, tiks paplašināts, tajā iekļaujot 
visaugstākā riska grupas ceļu satiksmes 
dalībniekus — motorizētus divriteņu vai 
trīsriteņu transportlīdzekļus.

Or. de

Pamatojums

(Skatīt arī 5. apsvēruma grozījuma pamatojumu.) Zinātniskais pamatojums rada šaubas. 
Policijas pētījumos, kas veikti Vācijā, aprēķināts, ka transportlīdzekļa tehnisko trūkumu 
ietekme uz satiksmes negadījumu sekām ir daudz mazāka. Tomēr ir pareizi paplašināt 
piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 23
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti.
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes 
dalībnieku grupa, ar kuru saistās 
visaugstākais drošības risks, turklāt 
vispārējā tendence liecina, ka bojāgājušo 
skaits arvien pieaug. Ceļu satiksmes 
negadījumu statistikā augstākais rādītājs ir 
mopēdu vadītāji — proti, vairāk nekā 
1400 bojāgājušo 2008. gadā. Attiecīgi, to 
transportlīdzekļu loks, kuriem jāpiemēro 
šīs apskates, tiks paplašināts, tajā 
iekļaujot visaugstākā riska grupas ceļu 
satiksmes dalībniekus — motorizētus 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļus.

(7) Izmeklēšanu par negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli un kuri notikuši 
tehnisku defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem 
saistīti, rezultāti ir ļoti dažādi. Pārsvarā 
tiek uzskatīts, ka motociklu vadītāji 
pienācīgi kopj savus transportlīdzekļus un 
izraisa tikai nedaudzus negadījumus, kas 
saistīti ar mehānisko stāvokli. Ceļu 
satiksmes negadījumu statistikā augstākais 
rādītājs ir mopēdu vadītāji — proti, vairāk 
nekā 1400 bojāgājušo 2008. gadā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 24
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, kas būtu jāveic dalībvalstīm vai 
dalībvalstu uzraudzībā esošām struktūrām, 
kurām tā uzticēta. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā atbildība par tehniskajām 
apskatēm visos gadījumos, pat ja nacionālā 
sistēma atļauj šajā nolūkā pilnvarot 
privātas struktūras, tostarp tādas, kas 
iesaistītas remontdarbu veikšanā.

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, kas būtu jāveic dalībvalstīm vai 
dalībvalstu uzraudzībā esošām struktūrām, 
kurām tā uzticēta. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā atbildība par tehnisko apskašu 
organizāciju visos gadījumos, pat ja 
nacionālā sistēma atļauj šajā nolūkā 
pilnvarot privātas struktūras, tostarp tādas, 
kas iesaistītas remontdarbu veikšanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu, ka visā Savienībā 
veiktajām apskatēm ir augsta kvalitāte, 
Savienības līmenī būtu jāprecizē apskašu 
laikā izmantojamais aprīkojums un tas, kā 
šis aprīkojums jāuztur un kā tas jākalibrē.

(12) Lai nodrošinātu, ka visā Savienībā 
veiktajām apskatēm ir augsta kvalitāte, 
Savienības līmenī būtu jāprecizē apskašu 
laikā izmantojamais aprīkojums un tas, kā 
šis aprīkojums jāuztur un kā tas jākalibrē.
Būtu jāstimulē apskašu sistēmas, 
procedūru un aprīkojuma inovācijas, lai 
tādējādi papildus samazinātu izmaksas un 
optimizētu ieguvumus.

Or. bg

Grozījums Nr. 26
Preslav Borissov
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Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai saskaņotu standartus un veiktu 
augstas kvalitātes apskates visā Eiropas 
Savienībā, tehniskajām apskatēm un tām 
izmantotajam aprīkojumam, kā arī to 
procedūrām un rezultātiem būtu 
jāpiemēro atbilstoši saskaņošanas 
pasākumi.

Or. bg

Grozījums Nr. 27
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Apskašu rezultātus nedrīkstētu grozīt 
ekonomisku apsvērumu labad. Tikai tādā 
gadījumā, ja izrādās, ka inspektora veiktā 
tehniskā apskate ir acīmredzami aplama, 
uzraugošajai iestādei vajadzētu būt spējīgai 
grozīt tehniskās apskates rezultātus.

(14) Apskašu rezultātus nedrīkstētu grozīt 
ekonomisku apsvērumu labad. Tikai tādā 
gadījumā, ja izrādās, ka inspektora veiktā 
tehniskā apskate ir acīmredzami aplama, 
uzraugošajai iestādei vajadzētu būt spējīgai 
grozīt tehniskās apskates rezultātus un 
atbilstoši sodīt struktūru, kas izdevusi 
pasi.

Or. bg

Grozījums Nr. 28
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai tehniskās apskates standarti būtu (15) Lai tehniskās apskates standarti būtu 
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augsti, ir nepieciešams, lai personālam, kas 
šīs apskates veic, būtu augsts iemaņu un 
prasmju līmenis. Būtu jāievieš mācību 
sistēma, kurā tiktu ietverta sākotnējā 
apmācība un periodiskas kvalifikācijas 
celšanas mācības. Būtu jānosaka pārejas 
periods, lai personāls, kas iesaistīts 
tehnisko apskašu veikšanā, varētu raiti 
pāriet uz periodisko mācību shēmu.

augsti, ir nepieciešams, lai personālam, kas 
šīs apskates veic, būtu augsts iemaņu un 
prasmju līmenis. Būtu jāievieš Eiropas 
mēroga mācību sistēma, kurā tiktu ietverta 
sākotnējā apmācība un periodiskas 
kvalifikācijas celšanas mācības. Būtu 
jānosaka pārejas periods, lai personāls, kas 
iesaistīts tehnisko apskašu veikšanā, varētu 
raiti pāriet uz periodisko mācību shēmu.

Or. bg

Grozījums Nr. 29
Toine Manders

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tehniskās apskates sertifikāts būtu 
jāizdod pēc katras apskates, un tajā cita 
starpā būtu jāiekļauj informācija par 
transportlīdzekļa identifikāciju un par 
apskates rezultātiem. Lai pēc tehniskās 
apskates nodrošinātu pienācīgus izpildes 
nodrošināšanas pasākumus, dalībvalstīm 
minēto informāciju vajadzētu apkopot un 
saglabāt datubāzē.

(22) Elektronisks tehniskās apskates 
sertifikāts būtu jāizdod pēc katras apskates, 
un tajā cita starpā būtu jāiekļauj 
informācija par transportlīdzekļa 
identifikāciju un par apskates rezultātiem. 
Lai pēc tehniskās apskates nodrošinātu 
pienācīgus izpildes nodrošināšanas 
pasākumus, dalībvalstīm minēto 
informāciju vajadzētu apkopot un saglabāt 
datubāzē.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pēc aprīkojuma un procedūru 
saskaņošanas būtu savstarpēji jāatzīst par 
tehnisko apskašu veikšanu atbildīgo 
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darbinieku pēcpārbaudes un 
kvalifikācijas, kā arī dažādās dalībvalstīs 
izdotas apskašu pases. Tādējādi apskates 
varētu periodiski veikt jebkurā Eiropas 
Savienības dalībvalstī un vairs 
nepastāvētu prasība nogādāt 
transportlīdzekli valstī, kurā tas tika 
reģistrēts, lai tur veiktu apskati. Tādējādi 
tiktu arī samazināti nevajadzīgie 
ekonomikas un patērētāju izdevumi, ceļu 
satiksmes kaitīgā ietekme uz vidi, kā arī 
negadījumu risks.

Or. bg

Grozījums Nr. 31
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tehniskās apskates iekļaujas plašākā 
regulatīvā satvarā, ar ko pārvalda 
transportlīdzekļus visā ekspluatācijas laikā, 
sākot no to apstiprināšanas, reģistrācijas un 
apskates fāzēs līdz pat to nodošanai 
metāllūžņos. Gan nacionālo, gan ražotāju 
uzturēto elektronisko datubāzu izveidei, kā 
arī to savstarpējai savienošanai, principā,
būtu jāsekmē visas transportlīdzekļu 
pārvaldības ķēdes efektivitāte un jāpalīdz 
samazināt izmaksas un administratīvais 
slogs. Šajā perspektīvā Komisijai vajadzētu 
veikt gan priekšizpēti, gan attiecīgu 
izmaksu un ieguvumu analīzi saistībā ar 
Eiropas mēroga elektroniskās platformas 
izveidi informācijas par transportlīdzekļiem 
apkopošanai.

(25) Tehniskās apskates iekļaujas plašākā 
regulatīvā satvarā, ar ko pārvalda 
transportlīdzekļus visā ekspluatācijas laikā, 
sākot no to apstiprināšanas, reģistrācijas un 
apskates fāzēs līdz pat to nodošanai 
metāllūžņos. Gan nacionālo, gan ražotāju 
uzturēto elektronisko datubāzu izveidei, kā 
arī to savstarpējai savienošanai principā 
būtu jāsekmē visas transportlīdzekļu 
pārvaldības ķēdes efektivitāte un jāpalīdz 
samazināt izmaksas un administratīvais 
slogs. Šajā perspektīvā Komisijai vajadzētu 
veikt pētījumu par šā tiesību akta 
optimizēšanu un pielāgošanu pašreizējai 
elektroniskajai platformai informācijas par 
transportlīdzekļiem apkopošanai, t. i., 
Eiropas autotransporta uzņēmumu 
reģistriem (ERRU).

Or. bg
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Grozījums Nr. 32
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai šo regulu papildinātu ar sīkākam 
tehniskām detaļām, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
tiesību aktu pieņemšanas pilnvaras ir 
jādeleģē Komisijai, lai attiecīgā gadījumā 
ņemtu vērā norises Savienībā attiecībā uz 
tipa apstiprinājumu likumdošanu 
attiecīgajās transportlīdzekļu kategorijās, 
kā arī nepieciešamību atjaunināt 
pielikumus, ņemot vērā tehnikas attīstību. 
Īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(26) Lai šo direktīvu papildinātu ar 
sīkākam tehniskām detaļām, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu tiesību aktu pieņemšanas 
pilnvaras ir jādeleģē Komisijai, lai attiecīgā 
gadījumā ņemtu vērā norises Savienībā 
attiecībā uz tipa apstiprinājumu 
likumdošanu attiecīgajās transportlīdzekļu 
kategorijās, kā arī nepieciešamību 
atjaunināt pielikumus, ņemot vērā tehnikas 
attīstību. Īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 33
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas (27) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
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īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs 
īstenošanas pilnvaras būtu jāīsteno 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulai (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

direktīvas īstenošanas nosacījumus, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs īstenošanas pilnvaras būtu 
jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 34
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt kopējo prasību un saskaņoto 
noteikumu minimumu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
Savienībā, atsevišķas dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, un to, ka šo mērķi 
var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(29) Ņemot vērā, ka šīs direktīvas mērķi, 
proti, noteikt kopējo prasību un saskaņoto 
noteikumu minimumu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
Savienībā, atsevišķas dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, un to, ka šo mērķi 
var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
direktīva paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Or. de
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Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 35
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Šajā regulā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kā minēts Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Šajā regulā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, kā minēts Līguma par Eiropas 
Savienību 6. pantā.

(30) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, kā minēts Līguma par Eiropas 
Savienību 6. pantā.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
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tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 37
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ar šo regulu tiek atjauninātas 
tehniskās prasības, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. 
maija Direktīvā 2009/40/EK par 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju 
tehniskajām apskatēm, un paplašināta 
minētās direktīvas darbības joma, lai tā 
aptvertu tehniskās apskates staciju un to 
darbības uzraudzības struktūru izveidi, kā 
arī to inspektoru iecelšanu, kuriem uztic 
tehnisko apskašu veikšanu. Tālab minēto 
direktīvu būtu jāatceļ. Turklāt šajā regulā ir 
iestrādāti noteikumi, kas paredzēti 
Komisijas 2010. gada 5. jūlija Ieteikumā 
2010/378/ES par defektu novērtējumu 
tehniskajā apskatē saskaņā ar Direktīvu 
2009/40/EK, nolūkā sekmīgāk regulēt 
tehnisko apskašu metodes.

(31) Ar šo direktīvu tiek atjauninātas 
tehniskās prasības, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. 
maija Direktīvā 2009/40/EK par 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju 
tehniskajām apskatēm, un paplašināta 
minētās direktīvas darbības joma, lai tā 
aptvertu tehniskās apskates staciju un to 
darbības uzraudzības struktūru izveidi, kā 
arī to inspektoru iecelšanu, kuriem uztic 
tehnisko apskašu veikšanu. Tālab minētā
direktīva būtu jāatceļ. Turklāt šajā 
direktīvā ir iestrādāti noteikumi, kas 
paredzēti Komisijas 2010. gada 5. jūlija 
Ieteikumā 2010/378/ES par defektu 
novērtējumu tehniskajā apskatē saskaņā ar 
Direktīvu 2009/40/EK, nolūkā sekmīgāk 
regulēt tehnisko apskašu metodes.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 38
Kerstin Westphal
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm.

Ar šo direktīvu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 39
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm.

Ar šo direktīvu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm, ko veic saskaņā ar 
obligātajiem tehniskajiem standartiem un 
prasībām, lai nodrošinātu augstu ceļu 
satiksmes drošības un vides aizsardzības 
līmeni.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ir noteikti kopīgi transportlīdzekļu periodisko tehnisko apskašu obligātie standarti, 
vienlaikus ņemot vērā atšķirības dalībvalstīs. Ir pieļaujams augstāks tehnisko standartu un 
prasību līmenis.

Grozījums Nr. 40
Kerstin Westphal



PE508.009v01-00 18/61 AM\931274LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h 
un kas atbilst turpmākajām kategorijām, kā 
minēts Direktīvā 2002/24/EK, Direktīvā 
2007/46/EK un Direktīvā 2003/37/EK:

1. Šī direktīva attiecas uz 
transportlīdzekļiem, kuru projektētais 
ātrums pārsniedz 25 km/h un kas atbilst 
turpmākajām kategorijām, kā minēts 
Direktīvā 2002/24/EK, Direktīvā 
2007/46/EK un Direktīvā 2003/37/EK:

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 41
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h 
un kas atbilst turpmākajām kategorijām, kā 
minēts Direktīvā 2002/24/EK, Direktīvā 
2007/46/EK un Direktīvā 2003/37/EK:

1. Šī direktīva attiecas uz 
transportlīdzekļiem, kuru projektētais 
ātrums pārsniedz 25 km/h un kas atbilst 
turpmākajām kategorijām, kā minēts 
Direktīvā 2002/24/EK, Direktīvā 
2007/46/EK un Direktīvā 2003/37/EK:

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.
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Grozījums Nr. 42
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h 
un kas atbilst turpmākajām kategorijām, kā 
minēts Direktīvā 2002/24/EK, 
Direktīvā 2007/46/EK un 
Direktīvā 2003/37/EK:

1. Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h 
un kas atbilst turpmākajām kategorijām, kā 
minēts Direktīvā 2007/46/EK un 
Direktīvā 2003/37/EK:

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu iespēja piemērot tehnisko apskati 
arī motorizētiem divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļiem jāizvērtē dalībvalstīm. Turklāt EK 
dati par satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļi, 
neatbilst citiem iepriekš veiktajiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 44
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro: 2. Šo direktīvu nepiemēro:

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 46
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro: 2. Šo direktīvu nepiemēro:

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.



AM\931274LV.doc 21/61 PE508.009v01-00

LV

Grozījums Nr. 47
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijai — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var ieviest nacionālās 
prasības attiecībā uz tehniskajām apskatēm 
transportlīdzekļiem, kas uzskaitīti 
2. punktā un kas reģistrēti to teritorijā.

3. Dalībvalstis var ieviest nacionālās 
prasības attiecībā uz tehniskajām apskatēm 
transportlīdzekļiem, kas uzskaitīti 1. 
(7. ievilkums) un 2. punktā un kas 
reģistrēti to teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā regula tiek pārveidota par direktīvu, šis grozījums ir automātisks. Tomēr šajā posmā ir 
svarīgi to skaidri norādīt. Būtu jānodrošina, lai dalībvalstis, kurās veic tehniskās apskates, 
varētu tās veikt arī turpmāk. Dalībvalstīm, kurās neveic tehniskās apskates, nebūtu jāuzliek 
pienākums veikt šādas apskates.

Grozījums Nr. 49
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā lieto šādas definīcijas: Šajā direktīvā lieto šādas definīcijas:

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzeklis” ir jebkurš motorizēts 
transportlīdzeklis uz diviem riteņiem, ar 
blakusvāģi vai bez tā, kā arī tricikli un 
kvadricikli;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu iespēja piemērot tehnisko apskati 
arī motorizētiem divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļiem jāizvērtē dalībvalstīm. Turklāt EK 
dati par satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļi, 
neatbilst citiem iepriekš veiktajiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 51
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai
noteiktu, vai transportlīdzekļa daļas un 
komponenti atbilst tiem noteiktajiem 

9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai 
nodrošinātu, ka transportlīdzeklis ir drošs 
ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem un
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drošības un ekoloģiskajiem parametriem, 
kas ir spēkā apstiprinājuma, sākotnējās 
reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā 
dienā, kā arī aprīkojuma modernizēšanas 
dienā;

atbilst prasītajiem ekoloģiskajiem 
parametriem;

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļa daļu un komponentu tehniskā apskate saskaņā ar tipa apstiprināšanas 
kritēriju prasībām ir neatbilstīga un nelietderīga. Turklāt šādas prasības dēļ liels daudzums 
atbilstīgas kvalitātes konkurētspējīgu daļu tiktu izņemtas no tirgus.

Grozījums Nr. 52
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, tostarp tās 
struktūras vai iestādes, kas veic 
transportlīdzekļu remontdarbus un ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai;

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai;

Or. de

Pamatojums

Ja pirms vai pēc pilnvarošanas veikt tehnisko apskati konkrētā mehānisko transportlīdzekļu 
remontdarbnīcā šajā darbnīcā tiek veikts transportlīdzekļa remonts vai tehniskās apskates 
laikā konstatēto trūkumu novēršana, remontdarbnīcai, kas veic apskati, nenoliedzami tiek 
radīts interešu konflikts, tādējādi izslēdzot atbilstīgas pārbaudes iespējamību.

Grozījums Nr. 53
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 
piekabēm dalībvalstī, kurā tie reģistrēti, 
periodiski veic tehniskās apskates saskaņā 
ar šo regulu.

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 
piekabēm dalībvalstī, kurā tie reģistrēti, 
periodiski veic tehniskās apskates saskaņā 
ar šo direktīvu.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 54
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un 
to piekabēm dalībvalstī, kurā tie reģistrēti,
periodiski veic tehniskās apskates saskaņā 
ar šo regulu.

1. Dalībvalstis nodrošina mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskas tehniskās apskates saskaņā ar 
šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais nosacījums pārmērīgi ierobežotu iespēju veikt tehniskās apskates dalībvalstī, kas 
nav transportlīdzekļa reģistrācijas dalībvalsts.

Grozījums Nr. 55
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi 
tehniskajai informācijai, kas nepieciešama 
tehniskās apskates veikšanai, kā izklāstīts 
I pielikumā. Komisija pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par procedūrām, kā 
piekļūt I pielikumā izklāstītajai tehniskajai 
informācijai, saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām un neatkarīgiem 
uzņēmumiem vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi 
tehniskajai informācijai, kas nepieciešama 
tehniskās apskates veikšanai, kā izklāstīts 
I pielikumā. Komisija pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par procedūrām, kā 
piekļūt I pielikumā izklāstītajai tehniskajai 
informācijai, saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Vairāki neatkarīgi uzņēmumi veic transportlīdzekļu sagatavošanu tehniskajai apskatei un veic 
tehniskajā apskatē konstatēto trūkumu remontu. Lai pienācīgi sagatavotu transportlīdzekli vai 
veiktu tā remontu, šiem uzņēmumiem vajadzīgi atbilstības kritēriji. Tā kā transportlīdzekļu 
ražotāju modeļi aizvien vairāk atšķiras, šāda informācija ir svarīga.

Grozījums Nr. 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu iespēja piemērot tehnisko apskati 
arī motorizētiem divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļiem jāizvērtē dalībvalstīm. Turklāt EK 
dati par satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļi, 
neatbilst citiem iepriekš veiktajiem pētījumiem.
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Grozījums Nr. 57
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, pēc tam — ik pēc 
diviem gadiem;

Or. de

Pamatojums

Nosakot tehnisko apskašu intervālus, līdztekus iespējamajiem ieguvumiem jāņem vērā arī 
patērētājiem radītās apskašu izmaksas. Tehniskās nepilnības iespējams atklāt, tikai veicot 
padziļinātu pārbaudi; samazinot apskašu intervālu, bet neuzlabojot apskašu kvalitāti, vēlamo 
rezultātu nebūs iespējams panākt.

Grozījums Nr. 59
Kerstin Westphal
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam 
— ik gadus;

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc diviem gadiem;

Or. de

Pamatojums

Nosakot tehnisko apskašu intervālus, līdztekus iespējamajiem ieguvumiem jāņem vērā arī 
patērētājiem radītās apskašu izmaksas. Tehniskās nepilnības iespējams atklāt, tikai veicot 
padziļinātu pārbaudi; samazinot apskašu intervālu, bet neuzlabojot apskašu kvalitāti, vēlamo 
rezultātu nebūs iespējams panākt.

Grozījums Nr. 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad — ik pēc diviem gadiem;

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu iespēja noteikt biežākas tehniskās 
apskates jāizvērtē dalībvalstīm. Turklāt ikgadēju tehnisko apskašu radītās papildu izmaksas 
nešķiet pamatotas, ņemot vērā šā pasākuma patieso pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 61
Kerstin Westphal
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik gadus.

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — divus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc diviem gadiem.

Or. de

Pamatojums

Tehniskās nepilnības iespējams atklāt, tikai veicot padziļinātu pārbaudi; samazinot apskašu 
intervālu, bet neuzlabojot apskašu kvalitāti, vēlamo rezultātu nebūs iespējams panākt. 
Apskašu skaita palielināšana neradīs ievērojamus uzlabojumus.

Grozījums Nr. 62
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Transportlīdzekļa nobraukuma vai vecuma ietekme uz ceļu satiksmes drošības līmeni ir 
apšaubāma. Vecāki transportlīdzekļi nav iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos biežāk par
jauniem transportlīdzekļiem.
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Grozījums Nr. 63
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neatkarīgi no datuma, kad notikusi 
transportlīdzekļa pēdējā tehniskā apskate, 
kompetentā iestāde var pieprasīt 
transportlīdzeklim iziet tehnisko apskati 
vai papildu apskati pirms 1. un 2. punktā 
minētās dienas šādos gadījumos:

svītrots

– pēc negadījuma, kas radījis būtiskus 
bojājumus galvenajiem transportlīdzekļa 
komponentiem, kas saistīti ar drošību, 
tādiem kā riteņi, atsperojums, 
deformācijas zonas, stūres un bremžu 
sistēmas,
– ja transportlīdzekļa drošības un vides 
sistēmas un komponenti ir mainīti vai 
pārveidoti,
– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
turētājs.

Or. de

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikuma galvenais mērķis ir tehnisko apskašu uzlabošana. Nav skaidrs, 
kāpēc būtu automātiski jāuzskata, ka transportlīdzeklim ir tehniski trūkumi, ja ir mainījies tā 
īpašnieks.

Grozījums Nr. 64
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – -1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pēc pārbaudes uz ceļa;
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Or. fr

Grozījums Nr. 65
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, izdod 
šim transportlīdzeklim tehniskās apskates 
pasi, kurā ietverti vismaz IV pielikumā 
uzskaitītie elementi.

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, izdod 
šim transportlīdzeklim tehniskās apskates 
pasi, kurā ietverti vismaz IV pielikumā 
uzskaitītie elementi. Apskates pases, kas 
izdotas dažādās dalībvalstīs, pēc 
noteikumu un tehnisko pārbaužu 
saskaņošanas perioda beigām savstarpēji 
atzīst visā Eiropas Savienībā.

Or. bg

Pamatojums

Ja apskates pases tiktu savstarpēji atzītas ES pēc attiecīgo noteikumu saskaņošanas perioda 
beigām, ekonomikā un patērētājiem nerastos nevajadzīgi izdevumi saistībā ar 
transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ dalībvalstī, kurā tas ir ticis reģistrēts, lai šajā valstī 
veiktu transportlīdzekļa apskati.

Grozījums Nr. 66
Toine Manders

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, izdod 
šim transportlīdzeklim tehniskās apskates 
pasi, kurā ietverti vismaz IV pielikumā 
uzskaitītie elementi.

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, izdod 
šim transportlīdzeklim elektronisku
tehniskās apskates pasi, kurā ietverti 
vismaz IV pielikumā uzskaitītie elementi.

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Toine Manders

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde personai, kas 
uzrāda transportlīdzekli apskatei, izsniedz 
tehniskās apskates pasi vai, ja ir runa par 
elektroniski noformētu tehniskās apskates 
pasi, — šādas pases pienācīgi apstiprinātu 
izdruku.

2. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde personai, kas 
uzrāda transportlīdzekli apskatei, 
nekavējoties izsniedz tehniskās apskates 
pasi vai, ja ir runa par elektroniski 
noformētu tehniskās apskates pasi, —
šādas pases pienācīgi apstiprinātu izdruku.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No šīs regulas spēkā stāšanās dienas, bet 
ne vēlāk kā pēc 3 gadiem pēc tās spēkā 
stāšanās, tehniskās apskates stacija 
elektroniskā veidā paziņo dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šīs stacijas 
izsniegtajās pasēs ietverto informāciju. Šo 
informāciju paziņo saprātīgā termiņā pēc 
tehniskās apskates pases izdošanas. Līdz 
šim datumam tehniskās apskates stacijas 
iepriekš minēto informāciju kompetentajai 
iestādei var nosūtīt jebkurā citā veidā. 
Kompetentā iestāde šo informāciju glabā 
36 mēnešus no tās saņemšanas dienas.

3. No šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas, 
bet ne vēlāk kā pēc 3 gadiem pēc tās spēkā 
stāšanās, tehniskās apskates stacija 
elektroniskā veidā paziņo dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šīs stacijas 
izsniegtajās pasēs ietverto informāciju. Šo 
informāciju paziņo saprātīgā termiņā pēc 
tehniskās apskates pases izdošanas. Līdz 
šim datumam tehniskās apskates stacijas 
iepriekš minēto informāciju kompetentajai 
iestādei var nosūtīt jebkurā citā veidā. 
Kompetentā iestāde šo informāciju glabā 
36 mēnešus no tās saņemšanas dienas.

Or. de
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Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 69
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No šīs regulas spēkā stāšanās dienas, bet
ne vēlāk kā pēc 3 gadiem pēc tās spēkā 
stāšanās, tehniskās apskates stacija 
elektroniskā veidā paziņo dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šīs stacijas 
izsniegtajās pasēs ietverto informāciju. Šo 
informāciju paziņo saprātīgā termiņā pēc 
tehniskās apskates pases izdošanas. Līdz 
šim datumam tehniskās apskates stacijas 
iepriekš minēto informāciju kompetentajai 
iestādei var nosūtīt jebkurā citā veidā. 
Kompetentā iestāde šo informāciju glabā 
36 mēnešus no tās saņemšanas dienas.

3. No šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas, 
bet ne vēlāk kā pēc 3 gadiem pēc tās spēkā 
stāšanās, tehniskās apskates stacija 
elektroniskā veidā paziņo dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šīs stacijas 
izsniegtajās pasēs ietverto informāciju. Šo 
informāciju paziņo saprātīgā termiņā pēc 
tehniskās apskates pases izdošanas. Līdz 
šim datumam tehniskās apskates stacijas 
iepriekš minēto informāciju kompetentajai 
iestādei var nosūtīt jebkurā citā veidā. 
Kompetentā iestāde šo informāciju glabā 
36 mēnešus no tās saņemšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 70
Toine Manders

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehniskās apskates rezultātus dara 5. Tehniskās apskates rezultātus 
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zināmus iestādei, kas atbildīga par attiecīgā 
transportlīdzekļa reģistrāciju. Reģistrācijas 
iestādei paziņo tehniskās apskates pasē 
ietverto informāciju.

nekavējoties dara zināmus iestādei, kas 
atbildīga par attiecīgā transportlīdzekļa 
reģistrāciju. Reģistrācijas iestādei paziņo 
tehniskās apskates pasē ietverto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Inspektorus, ko šīs regulas piemērošanas 
dienā nodarbina dalībvalstu kompetentās 
iestādes vai tehniskās apskates stacijas, 
atbrīvo no VI pielikuma 1. punktā 
izklāstīto prasību izpildes. Dalībvalstis 
šiem inspektoriem izsniedz līdzvērtības 
sertifikātu.

3. Inspektorus, ko šīs direktīvas
piemērošanas dienā nodarbina dalībvalstu 
kompetentās iestādes vai tehniskās 
apskates stacijas, atbrīvo no VI pielikuma 
1. punktā izklāstīto prasību izpildes. 
Dalībvalstis šiem inspektoriem izsniedz 
līdzvērtības sertifikātu.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 72
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Inspektorus, ko šīs regulas piemērošanas 
dienā nodarbina dalībvalstu kompetentās 

3. Inspektorus, ko šīs direktīvas
piemērošanas dienā nodarbina dalībvalstu 
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iestādes vai tehniskās apskates stacijas, 
atbrīvo no VI pielikuma 1. punktā 
izklāstīto prasību izpildes. Dalībvalstis 
šiem inspektoriem izsniedz līdzvērtības 
sertifikātu.

kompetentās iestādes vai tehniskās 
apskates stacijas, atbrīvo no VI pielikuma 
1. punktā izklāstīto prasību izpildes. 
Dalībvalstis šiem inspektoriem izsniedz 
līdzvērtības sertifikātu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 73
Toine Manders

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehniskās apskates stacija personu, kas 
uzrādījusi transportlīdzekli tehniskajai 
apskatei, informē par remontdarbiem, kuri 
jāveic, un nekādā gadījumā neizmaina 
apskates rezultātus komerciālu 
apsvērumu dēļ.

5. Tehniskās apskates stacija personu, kas 
uzrādījusi transportlīdzekli tehniskajai 
apskatei, informē par remontdarbiem, kas 
ir objektīvi nepieciešami.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās nacionālos 
kontaktpunktus, kas atbild par informācijas 
apmaiņu ar citām dalībvalstīm un Komisiju 
saistībā ar šīs regulas piemērošanu.

1. Dalībvalstis izraugās nacionālos 
kontaktpunktus, kas atbild par informācijas 
apmaiņu ar citām dalībvalstīm un Komisiju 
saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu.

Or. de
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Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 75
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās nacionālos 
kontaktpunktus, kas atbild par informācijas 
apmaiņu ar citām dalībvalstīm un Komisiju 
saistībā ar šīs regulas piemērošanu.

1. Dalībvalstis izraugās nacionālos 
kontaktpunktus, kas atbild par informācijas 
apmaiņu ar citām dalībvalstīm un Komisiju 
saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 76
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pārsūta Komisijai savu 
nacionālo kontaktpunktu vārdu/nosaukumu 
un kontaktinformāciju ne vēlāk kā [vienu 
gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un to 
nekavējoties informē par jebkurām 
izmaiņām minētajā informācijā. Komisija 
sagatavo visu kontaktpunktu sarakstu un 
nosūta to dalībvalstīm.

2. Dalībvalstis pārsūta Komisijai savu 
nacionālo kontaktpunktu vārdu/nosaukumu 
un kontaktinformāciju ne vēlāk kā [vienu 
gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] un 
to nekavējoties informē par jebkurām 
izmaiņām minētajā informācijā. Komisija 
sagatavo visu kontaktpunktu sarakstu un 
nosūta to dalībvalstīm.
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Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 77
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija izveido elektronisku
transportlīdzekļu informācijas platformu, 
lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām, šajā regulā noteiktajām 
tehniskajām apskatēm paredzētu 
diagnostikas un mērīšanas iekārtu 
ražotājiem, neatkarīgiem
transportlīdzekļu daļu un sistēmu 
ražotājiem, kā arī transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Or. de

Pamatojums

Lai saskaņotu dažādos apskašu standartus, vajadzīga kopēja informācijas platforma. Tā kā šī 
platforma nenozīmē tikai datu uzkrāšanu, ko veiktu Komisija, bet, ņemot vērā šos datus, 
informācijas sniedzējiem jāsaņem atgriezeniska informācija nolūkā uzlabot transportlīdzekļu 
tehnisko stāvokli, to apskates un uzraudzību, piemērošanas joma ir jāpaplašina.

Grozījums Nr. 78
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija veic izpēti par iespējām optimizēt 
šo tiesību aktu un to pielāgot pašreizējai 
elektroniskajai transportlīdzekļu 
informācijas platformai, lai nodrošinātu 
informācijas apmaiņu ar tehnisko apskašu 
datiem starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kuras atbild par transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm, reģistrāciju un 
apstiprināšanu, tehniskās apskates stacijām 
un transportlīdzekļu ražotājiem.

Or. bg

Pamatojums

Ja dalībvalstis izmantotu pašreizējo elektronisko transportlīdzekļu informācijas platformu, 
nerastos papildu administratīvās un finanšu izmaksas, kas saistītas ar jauna elektroniska 
instrumenta izveidi, un tiktu novērsta dubulta datu vākšana.

Grozījums Nr. 79
Toine Manders

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām, transportlīdzekļu 
ražotājiem un diagnostikas iekārtu 
ražotājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām, transportlīdzekļu 
ražotājiem un neatkarīgiem uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Apskašu rezultātu pieejamība nav jāierobežo, nodrošinot piekļuvi tikai dažiem tirgus 
dalībniekiem. Tādējādi šie tirgus dalībnieki varētu iegūt īpašu informāciju un, iespējams, 
radītu konkurenci kropļojošu stāvokli. Tāpēc šī informācija jādara pieejama arī citiem 
iespējamiem pēcpārdošanas tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 81
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm,
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
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apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

apskates stacijām, transportlīdzekļu 
ražotājiem un neatkarīgiem uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Apskašu rezultātu pieejamība nav jāierobežo, nodrošinot piekļuvi tikai dažiem tirgus 
dalībniekiem. Tādējādi šie tirgus dalībnieki varētu iegūt īpašu informāciju un, iespējams, 
radītu konkurenci kropļojošu stāvokli. Tāpēc šī informācija jādara pieejama arī citiem 
iespējamiem pēcpārdošanas tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 82
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp 
paredzot iespēju atcelt prasību par 
apskates apliecinājumu, kas minēts 
10. pantā. Divu gadu laikā pēc tam, kad 
sāk piemērot šo regulu, Komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
veiktās analīzes rezultātiem, attiecīgā 
gadījumā kopā ar šo ziņojumu iesniedzot 
tiesību aktu priekšlikumu.

Šīs platformas mērķis ir nodrošināt, lai 
dalībvalstu kompetentās iestādes, kas 
atbild par transportlīdzekļu tehniskajām 
apskatēm, reģistrāciju un apstiprināšanu, 
tehniskās apskates stacijas, šajā regulā 
noteiktajām tehniskajām apskatēm 
paredzētu diagnostikas un mērīšanas 
iekārtu ražotāji, neatkarīgi 
transportlīdzekļu daļu un sistēmu ražotāji, 
kā arī transportlīdzekļu ražotāji varētu 
iegūt šajā sistēmā ievadītos attiecīgos 
datus, kas vajadzīgi nolūkā uzlabot 
transportlīdzekļu drošību vai tehnisko 
apskašu kvalitāti. Sniedzot datus, 
Komisija gādā par to, lai datu kopas 
skaidri nodalītu atbilstīgi to lietojumam 
un lietotājam un sniegtu tikai attiecīgo 
uzlabojumu veikšanai vajadzīgos datus. 
Ja rodas šaubas par datu nepieciešamību, 
lēmumu pieņem 16. pantā minētā 
komisija.

Or. de
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Pamatojums

Lai saskaņotu dažādos apskašu standartus, vajadzīga kopēja informācijas platforma. Tā kā šī 
platforma nenozīmē tikai datu uzkrāšanu, ko veiktu Komisija, bet, ņemot vērā šos datus, 
informācijas sniedzējiem jāsaņem atgriezeniska informācija nolūkā uzlabot transportlīdzekļu 
tehnisko stāvokli, to apskates un uzraudzību, piemērošanas joma ir jāpaplašina.

Grozījums Nr. 83
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp paredzot 
iespēju atcelt prasību par apskates 
apliecinājumu, kas minēts 10. pantā. Divu 
gadu laikā pēc tam, kad sāk piemērot šo 
regulu, Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par veiktās 
analīzes rezultātiem, attiecīgā gadījumā 
kopā ar šo ziņojumu iesniedzot tiesību aktu 
priekšlikumu.

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp paredzot 
iespēju atcelt prasību par apskates 
apliecinājumu, kas minēts 10. pantā. Divu 
gadu laikā pēc tam, kad sāk piemērot šo 
direktīvu, Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par veiktās 
analīzes rezultātiem, attiecīgā gadījumā 
kopā ar šo ziņojumu iesniedzot tiesību aktu 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 84
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [dienu, 
kad spēkā stājas šī regula].

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [dienu, 
kad spēkā stājas šī direktīva].
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Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 85
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar 
[dienu, kad spēkā stājas šī regula].

2. Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
pieciem gadiem, sākot ar [dienu, kad spēkā 
stājas šī direktīva], Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Or. en

Pamatojums

Piemērotāk šķiet piešķirt pilnvaras uz noteiktu laiku. Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums par 
deleģēto aktu ietekmi.

Grozījums Nr. 86
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Šīs sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas, 
preventīvas un nediskriminējošas.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs direktīvas
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Šīs sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas, 
preventīvas un nediskriminējošas.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 87
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Šīs sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas, 
preventīvas un nediskriminējošas.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs direktīvas
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Šīs sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas, 
preventīvas un nediskriminējošas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 88
Kerstin Westphal
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis šos noteikumus paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā [vienu gadu pēc 
dienas, kad sāk piemērot šo regulu] un to 
nekavējoties informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas šos 
noteikumus ietekmē.

3. Dalībvalstis šos noteikumus paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā [vienu gadu pēc 
dienas, kad sāk piemērot šo direktīvu] un 
to nekavējoties informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas šos 
noteikumus ietekmē.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 89
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis šos noteikumus paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā [vienu gadu pēc 
dienas, kad sāk piemērot šo regulu] un to 
nekavējoties informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas šos 
noteikumus ietekmē.

3. Dalībvalstis šos noteikumus paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā [vienu gadu pēc 
dienas, kad sāk piemērot šo direktīvu] un 
to nekavējoties informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas šos 
noteikumus ietekmē.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 90
Kerstin Westphal
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Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Diagnostikas iekārtas un aprīkojumu, 
kas minēts 11. pantā, bet kas [dienā, kad 
sāk piemērot šo regulu] neatbilst 
V pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam, var izmantot tehnisko 
apskašu veikšanā ne ilgāk kā piecus gadus 
pēc minētā datuma.

1. Diagnostikas iekārtas un aprīkojumu, 
kas minēts 11. pantā, bet kas [dienā, kad 
sāk piemērot šo direktīvu] neatbilst 
V pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam, var izmantot tehnisko 
apskašu veikšanā ne ilgāk kā piecus gadus 
pēc minētā datuma.

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 91
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Diagnostikas iekārtas un aprīkojumu, 
kas minēts 11. pantā, bet kas [dienā, kad 
sāk piemērot šo regulu] neatbilst 
V pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam, var izmantot tehnisko 
apskašu veikšanā ne ilgāk kā piecus gadus 
pēc minētā datuma.

1. Diagnostikas iekārtas un aprīkojumu, 
kas minēts 11. pantā, bet kas [dienā, kad 
sāk piemērot šo direktīvu] neatbilst 
V pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam, var izmantot tehnisko 
apskašu veikšanā ne ilgāk kā piecus gadus 
pēc minētā datuma.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.
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Grozījums Nr. 92
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro VII pielikumā 
noteiktās prasības ne vēlāk kā ar piekto 
gadu pēc dienas, kad sāk piemērot šo 
regulu.

2. Dalībvalstis piemēro VII pielikumā 
noteiktās prasības ne vēlāk kā ar piekto 
gadu pēc dienas, kad sāk piemērot šo 
direktīvu.

Or. de

Pamatojums

(Skatīt pamatojumu 1. virsraksta grozījumam.)

Grozījums Nr. 93
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro VII pielikumā 
noteiktās prasības ne vēlāk kā ar piekto 
gadu pēc dienas, kad sāk piemērot šo
regulu.

2. Dalībvalstis piemēro VII pielikumā 
noteiktās prasības ne vēlāk kā ar piekto 
gadu pēc dienas, kad sāk piemērot šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai atbilstīga terminoloģija.

Grozījums Nr. 94
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2009/40/EK un Komisijas 
Regulu (ES) Nr. 2010/378 atceļ no [dienas, 
kad sāk piemērot šo regulu].

Direktīvu 2009/40/EK un Komisijas 
Regulu (ES) Nr. 2010/378 atceļ no [dienas, 
kad sāk piemērot šo direktīvu].

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 95
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2009/40/EK un Komisijas 
Regulu (ES) Nr. 2010/378 atceļ no [dienas, 
kad sāk piemērot šo regulu].

Direktīvu 2009/40/EK un Komisijas 
Regulu (ES) Nr. 2010/378 atceļ no [dienas, 
kad sāk piemērot šo direktīvu].

Or. en

Grozījums Nr. 96
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. de
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Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 97
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā].

To piemēro no [24 mēneši pēc stāšanās 
spēkā].

Or. en

Grozījums Nr. 99
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā regula nav piemērots tiesību akts. Šā tiesību akta mērķi, proti, veicot regulāras 
tehniskās apskates, samazināt satiksmes negadījumu skaitu, iespējams sasniegt, pieņemot 
tādu tiesību instrumentu, kas mazākā mērā ietekmē valsts tiesības. Atziņa, kas ir priekšlikuma 
pamatā, ir apšaubāma. Tā kā šīs šaubas nav iespējams novērst, kā samērīgāks instruments 
vēlamāka būtu direktīva.

Grozījums Nr. 100
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 101
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Priekšējo lukturu 
orientācija neatbilst 
prasībās noteiktajai 
pielaidei.

4.1.2. Centrējums Nosakiet katra 
priekšējā luktura 
horizontālo 
orientāciju 
tuvajām gaismām, 
izmantojot 
priekšējo lukturu 
orientēšanas ierīci 
vai ekrānu.
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Parlamenta izdarītie grozījumi

a) Priekšējo lukturu 
orientācija neatbilst 
prasībās noteiktajai 
pielaidei.

4.1.2. Centrējums Nosakiet katra 
priekšējā luktura 
horizontālo un 
vertikālo 
orientāciju 
tuvajām gaismām, 
izmantojot 
priekšējo lukturu 
orientēšanas ierīci 
un elektronisku 
vadības ierīci, lai 
vajadzības 
gadījumā 
pārbaudītu 
lukturu 
dinamisko 
darbību.

b) Pārbaudiet 
priekšējo lukturu 
dinamiskās darbības 
sistēmu un 
centrējumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā vertikālie mērījumi ir būtiski svarīgs centrējuma kritērijs, arī tie būtu jāiekļauj.

Lai nodrošinātu priekšējo lukturu precīzu centrējumu un fokusa attāluma regulējumu, ir 
vajadzīga priekšējo lukturu orientācijas noteikšanas ierīce, jo īpaši, lai pārbaudītu augstas 
izlādes intensitātes lampas un dinamiski vadāmas sistēmas. Orientēšanas ekrāns pietiekamā 
mērā nenodrošina šādu rezultātu. Lai pārbaudītu dinamiski vadāmas priekšējo lukturu 
sistēmas, kurās ir ārkārtīgi intensīvi gaismas avoti, līdztekus atbilstīgai priekšējo lukturu 
centrējuma noteikšanas ierīcei būtu jāizmanto elektroniska vadības ierīce.

Grozījums Nr. 102
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) Pārslēgs nedarbojas 
atbilstoši prasībām (1) 
(vienlaicīgi ieslēgtu 
lukturu skaits).

4.1.3. Pārslēgšana Vizuāla un 
darbības 
pārbaude.

b) Vadības ierīces 
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darbība ir traucēta.
Parlamenta izdarītie grozījumi

a) Pārslēgs nedarbojas 
atbilstoši prasībām (1) 
(vienlaicīgi ieslēgtu 
lukturu skaits).

4.1.3. Pārslēgšana Vizuāla un 
darbības 
pārbaude, 
vajadzības 
gadījumā 
izmantojot 
elektronisku 
vadības ierīci.

b) Vadības ierīces 
darbība ir traucēta.

Or. en

Pamatojums

Lai pienācīgi pārbaudītu priekšējo lukturu vadības automātiskās pārslēgšanas mehānismu 
(piemēram, tālās gaismas pastiprinātāju), šīs sistēmas darbības pārbaude būtu jāveic, 
izmantojot elektronisku vadības ierīci.

Grozījums Nr. 103
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) Ierīce nedarbojas.4.1.5. Lukturu 
augstuma regulēšanas 
ierīces (ja obligātas)

Vizuāla un 
darbības 
pārbaude, ja 
iespējams.

b) Manuālu ierīci 
nevar darbināt no 
vadītāja sēdekļa.

Parlamenta izdarītie grozījumi

a) Ierīce nedarbojas.4.1.5. Lukturu 
augstuma regulēšanas 
ierīces (ja obligātas)

Vizuāla un 
darbības 
pārbaude,
vajadzības 
gadījumā 
izmantojot 
elektronisku 
vadības ierīci.

b) Manuālu ierīci 
nevar darbināt no 
vadītāja sēdekļa.

Or. en
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Pamatojums

Lai pienācīgi pārbaudītu priekšējo lukturu augstuma regulēšanas ierīču darbību un tādējādi 
nodrošinātu lukturu augstuma regulēšanas ierīču pareizu darbību, būtu jāizmanto 
elektroniska vadības ierīce.

Grozījums Nr. 104
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) Pārslēgs nedarbojas 
atbilstoši prasībām.

4.3.2. Pārslēgšana Vizuāla un 
darbības pārbaude

b) Vadības ierīces 
darbība ir traucēta.

Parlamenta izdarītie grozījumi

a) Pārslēgs nedarbojas 
atbilstoši prasībām.
b) Vadības ierīces 
darbība ir traucēta.

4.3.2. Bremžu 
signāllukturu un
stāvbremzes lukturu 
pārslēgšana

Vizuāla un 
darbības 
pārbaude, 
izmantojot 
elektronisku 
vadības ierīci, lai 
mainītu bremžu 
pedāļa sensora 
signālu vērtību,
un vizuāli 
pārbaudot
stāvbremzes 
lukturu darbību.

c) Stāvbremzes 
lukturi nedarbojas vai 
darbojas nepilnīgi.

Or. en

Pamatojums

Lai pārraidītu bremžu pedāļa sensoru signālus un tādējādi pārbaudītu stāvbremzes lukturu 
darbību (tostarp avārijas signālgaismu automātiskas iedarbināšanas mehānismu), būtu 
jāizmanto elektroniska vadības ierīce; pēc tam šo rezultātu apstiprina, veicot darbības 
vizuālu pārbaudi.
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Grozījums Nr. 105
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.5.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4.5.2. Centrējums 
(X)(2)

Darbības laikā un 
izmantojot 
priekšējo lukturu 
orientēšanas 
ierīci.

Priekšējiem miglas 
lukturiem nav pareizs 
horizontālais 
centrējums, ja gaismas 
kūlim ir 
gaismas/tumsas 
robeža.

Parlamenta izdarītie grozījumi

4.5.2. Centrējums 
(X)(2)

Darbības laikā un 
izmantojot 
priekšējo lukturu 
orientēšanas 
ierīci.

Priekšējiem miglas 
lukturiem nav pareizs 
horizontālais un 
vertikālais centrējums, 
ja gaismas kūlim ir 
gaismas/tumsas 
robeža.

Or. en

Pamatojums

Tā kā vertikālie mērījumi ir būtiski svarīgs centrējuma kritērijs, arī tie būtu jāiekļauj.

Grozījums Nr. 106
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5.3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) Nedrošs 
amortizatoru 
stiprinājums pie 
šasijas vai ass.

5.3.2. Amortizatori Vizuāla pārbaude, 
transportlīdzekli 
novietojot virs 
remontbedres vai 
uz pacēlāja vai
izmantojot īpašu 
aprīkojumu, ja 

b) Bojāts amortizators, 
vērojamas nopietnas 
noplūdes vai 
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tāds pieejams. nepareizas darbības 
pazīmes.

Parlamenta izdarītie grozījumi

a) Nedrošs 
amortizatoru 
stiprinājums pie 
šasijas vai ass.

5.3.2. Amortizatori Vizuāla pārbaude, 
transportlīdzekli 
novietojot virs 
remontbedres vai 
uz pacēlāja, 
izmantojot īpašu 
aprīkojumu.

b) Bojāts amortizators, 
vērojamas nopietnas 
noplūdes vai 
nepareizas darbības 
pazīmes.

Or. en

Pamatojums

Tikai amortizācijas pārbaudes iekārtā iespējams objektīvi novērtēt transportlīdzekļa 
balstiekārtas sistēmas amortizācijas efektivitāti. Ja transportlīdzeklim ir elektroniski vadāma 
balstiekārtas sistēma, transportlīdzekļa balstiekārtas sistēmas pārbaudei būtu jāizmanto 
elektroniska vadības ierīce, kā arī, vienlaikus veicot mērījumus amortizācijas diagnostikas 
iekārtā, būtu jānovērtē, vai sistēma darbojas pareizi. Ir ierosināts, ka 30 % atšķirība vienas 
ass labajā un kreisajā pusē ir praktiski izpildāms un reāls atbilstības kritērijs.

Grozījums Nr. 107
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5.3.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

a) Būtiska atšķirība 
starp kreiso un labo 
pusi.

5.3.2.1. Amortizācijas 
efektivitātes testēšana

Izmantojiet 
speciālu 
aprīkojumu un 
salīdziniet 
atšķirības 
kreisajā/labajā 
pusē un/vai
ražotāja noteiktās 
absolūtās 
vērtības.

b) Nesasniedz 
noteiktās minimālās 
vērtības.
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Parlamenta izdarītie grozījumi

a) Būtiska atšķirība 
starp kreiso un labo 
pusi.

b) Neatbilstība 
amortizācijas 
koeficienta vērtībām.

5.3.2.1. Amortizācijas 
efektivitātes testēšana

Izmantojiet 
amortizācijas 
diagnostikas 
iekārtu un 
salīdziniet 
atšķirības 
kreisajā/labajā 
pusē un
transportlīdzekļa
ražotāja noteiktos 
amortizācijas 
koeficientus, ja 
šīs vērtības
pārsniedz 
amortizācijas 
koeficienta 
vispārējo 
robežvērtību 0,1.

c) Labajā un kreisajā 
pusē izmērīto vērtību 
vienai asij savstarpējā 
neatbilstība ir lielāka 
par 30 %.

Or. en

Pamatojums

Tikai amortizācijas pārbaudes iekārtā iespējams objektīvi novērtēt transportlīdzekļa 
balstiekārtas sistēmas amortizācijas efektivitāti. Ja transportlīdzeklim ir elektroniski vadāma 
balstiekārtas sistēma, transportlīdzekļa balstiekārtas sistēmas pārbaudei būtu jāizmanto 
elektroniska vadības ierīce, kā arī, vienlaikus veicot mērījumus amortizācijas diagnostikas 
iekārtā, būtu jānovērtē, vai sistēma darbojas pareizi.

Ir ierosināts, ka 30 % atšķirība vienas ass labajā un kreisajā pusē ir praktiski izpildāms un 
reāls atbilstības kritērijs.

Grozījums Nr. 108
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.2.2. Šī prasība neattiecas 
uz transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 

a) Transportlīdzekļiem, 
kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
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1980. gada 1. janvāra. stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā un 
kad ir ieslēgts sajūgs;

datuma, kas norādīts 
prasībās,

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa 
ražotāja plāksnītē 
norādīto līmeni.

1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču drošības 
apsvērumu dēļ jāpārbauda, 
vai dzinējs ir silts un vai tā 
mehāniskais stāvoklis ir 
apmierinošs.

b) Ja šī informācija nav 
pieejama vai ja prasības 
neļauj izmantot atsauces 
vērtības:

2. Priekšnoteikumi: motoriem bez 
turbopūtes — 2,5 m-1,

motoriem ar 
turbopūti — 3,0 m-1,

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās

vai pirmoreiz reģistrēti 
vai nodoti ekspluatācijā 
pēc prasībās norādītā 
datuma —

i) motors ir pilnīgi silts, ja tā 
eļļas temperatūra, kas eļļas 
līmeņa dziļummēra atverē ir 
izmērīta ar zondi, ir vismaz 
80 ºC, vai arī ierastā darba 
temperatūrā, ja izmērītā 
temperatūra ir zemāka, un 
līdzvērtīgai jābūt motora 
bloka temperatūrai, kas 
noteikta pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, piemēram, 
darbinot motora dzesējošo 
ventilatoru;

1,5 m-1,7.

ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs brīvā 
paātrinājuma ciklus vai kādu 
līdzvērtīgu metodi;

c) testa procedūra:
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Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla sākšanas 
motoram un jebkuram 
uzstādītajam 
turbokompresoram 
jādarbojas brīvgaitā. Tas 
nozīmē, ka lieljaudas 
dīzeļdzinējiem pēc gāzes 
pedāļa atlaišanas jānogaida 
vismaz 10 sekundes.

2. Katra brīvā paātrinājuma 
cikla sākšanai gāzes pedālis 
pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā 
vienu sekundi), bet bez 
spēka, lai no augstspiediena 
sūkņa panāktu maksimālo 
padevi.

3. Katra brīvā paātrinājuma 
cikla laikā motors pirms 
gāzes pedāļa atlaišanas 
sasniedz atslēgšanās ātrumu 
vai — transportlīdzekļiem ar 
automātisko 
pārnesumkārbu — ražotāja 
norādīto ātrumu, vai arī, ja 
šie dati nav pieejami, tad 
divas trešdaļas no 
atslēgšanās ātruma. To var 
pārbaudīt, piemēram, 
kontrolējot motora 
apgriezienu skaitu vai 
paredzot pietiekamu laiku 
starp pirmo gāzes pedāļa 
nospiešanu un atlaišanu, kam 
1. pielikuma 1. un 
2. kategorijas 
transportlīdzekļu gadījumā 
jābūt vismaz divām 
sekundēm.

4. Transportlīdzekļus noraida 
tikai tad, ja vismaz pēdējo 
triju brīvā paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. To 
var aprēķināt, neievērojot 
mērījumus, kuri būtiski 
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atšķiras no izmērītā vidējā 
vai arī no citu statistisko 
aprēķinu rezultāta, kurā ņem 
vērā mērījumu izkliedi. 
Dalībvalstis var ierobežot 
testa ciklu skaitu.

5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk nekā 
pēc trīs brīvā paātrinājuma 
cikliem vai pēc attīrīšanas 
cikliem būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
novērstu nevajadzīgu 
testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina transportlīdzekļus, 
kuru izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
tīrīšanas cikliem ir daudz 
zemāki nekā robežvērtības.

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.2.2. Šī prasība neattiecas 
uz transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā paātrinājuma 
laikā (bez slodzes no 
brīvgaitas stāvokļa līdz 
atslēgšanās ātrumam) jāmēra, 
kad pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā un 
kad ir ieslēgts sajūgs. Šai 
izpūtēja pārbaudei vienmēr 
jābūt galvenajai izplūdes 
gāzu emisijas novērtēšanas 
metodei, pat ja to apvieno ar 
OBD;

a) Transportlīdzekļiem, 
kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
datuma, kas norādīts 
prasībās,

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa 
ražotāja plāksnītē 
norādīto līmeni.

1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču drošības 
apsvērumu dēļ jāpārbauda, 

b) Ja šī informācija nav 
pieejama vai ja prasības 
neļauj izmantot 
atsauces vērtības:
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vai dzinējs ir silts un vai tā 
mehāniskais stāvoklis ir 
apmierinošs.
2. Priekšnoteikumi: motoriem bez 

turbopūtes — 2,5 m-1,

motoriem ar 
turbopūti — 3,0 m-1,

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās

vai pirmoreiz reģistrēti 
vai nodoti ekspluatācijā 
pēc prasībās norādītā 
datuma —

1,5 m-1,7

vai

i) motors ir pilnīgi silts, ja tā 
eļļas temperatūra, kas eļļas 
līmeņa dziļummēra atverē ir 
izmērīta ar zondi, ir vismaz 
80 ºC, vai arī ierastā darba 
temperatūrā, ja izmērītā 
temperatūra ir zemāka, un 
līdzvērtīgai jābūt motora 
bloka temperatūrai, kas 
noteikta pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, piemēram, 
darbinot motora dzesējošo 
ventilatoru;

0,2m-1.

ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs brīvā 
paātrinājuma ciklus vai kādu 
līdzvērtīgu metodi;
c) testa procedūra:

Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla sākšanas 
motoram un jebkuram 
uzstādītajam 
turbokompresoram jādarbojas 
brīvgaitā. Tas nozīmē, ka 
lieljaudas dīzeļdzinējiem pēc 
gāzes pedāļa atlaišanas 
jānogaida vismaz 
10 sekundes.

2. Katra brīvā paātrinājuma 
cikla sākšanai gāzes pedālis 
pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā vienu 
sekundi), bet bez spēka, lai 
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no augstspiediena sūkņa 
panāktu maksimālo padevi.

3. Katra brīvā paātrinājuma 
cikla laikā motors pirms 
gāzes pedāļa atlaišanas 
sasniedz atslēgšanās ātrumu 
vai — transportlīdzekļiem ar 
automātisko 
pārnesumkārbu — ražotāja 
norādīto ātrumu, vai arī, ja 
šie dati nav pieejami, tad 
divas trešdaļas no atslēgšanās 
ātruma. To var pārbaudīt, 
piemēram, kontrolējot motora 
apgriezienu skaitu vai 
paredzot pietiekamu laiku 
starp pirmo gāzes pedāļa 
nospiešanu un atlaišanu, kam 
1. pielikuma 1. un 
2. kategorijas 
transportlīdzekļu gadījumā 
jābūt vismaz divām 
sekundēm.

NOx līmenis neatbilst 
prasībām.

4. Transportlīdzekļus noraida 
tikai tad, ja vismaz pēdējo 
triju brīvā paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. To 
var aprēķināt, neievērojot 
mērījumus, kuri būtiski 
atšķiras no izmērītā vidējā 
vai arī no citu statistisko 
aprēķinu rezultāta, kurā ņem 
vērā mērījumu izkliedi. 
Dalībvalstis var ierobežot 
testa ciklu skaitu.

Mikrodaļiņu vērtības 
neatbilst prasībām.

5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk nekā 
pēc trīs brīvā paātrinājuma 
cikliem vai pēc attīrīšanas 
cikliem būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
novērstu nevajadzīgu 
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testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina transportlīdzekļus, 
kuru izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
tīrīšanas cikliem ir daudz 
zemāki nekā robežvērtības. 
NOx līmeņa un mikrodaļiņu 
daudzuma mērījumi ar brīvā 
paātrinājuma metodi, 
izmantojot piemērotu 
aprīkojumu / atbilstīgi 
aprīkotu izplūdes gāzu 
mērītāju.

Or. en

Pamatojums

OBD nav droša emisiju analīzes metode, tāpēc emisiju daudzums jāmēra pie izpūtēja. NOx 
problēma ir galvenokārt ar dīzeļdzinēju darbināmu transportlīdzekļu problēma, jo šiem 
transportlīdzekļiem zems izplūdes gāzu līmenis parasti rada augstu NOx līmeni. 
Transportlīdzekļiem, kuriem ir mikrodaļiņu filtrs, ir svarīgi izmērīt mikrodaļiņu līmeni, nevis 
dūmainību. Lai nodrošinātu saskaņotus un precīzus mērījumu rezultātus, dzinēja temperatūra 
un dzinēja apgriezienu skaits būtu jāmēra, ievērojot ražotāja paredzētos testēšanas 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 109
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
Tehniskā daļa – V pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. aprīkojums amortizatoru efektivitātes 
pārbaudei;

10. amortizācijas pārbaudes iekārta 
transportlīdzekļa balstiekārtas svārstību 
radītās enerģijas amortizācijas līmeņa 
mērīšanai, lai novērtētu transportlīdzekļa 
balstiekārtas sistēmas daļu amortizācijas 
efektivitāti;

Or. en
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Pamatojums

Tikai amortizācijas pārbaudes iekārtā iespējams objektīvi novērtēt transportlīdzekļa 
balstiekārtas sistēmas amortizācijas efektivitāti, izmantojot transportlīdzekļa ražotāja 
noteiktos koeficientus, ja ražotāja vērtības pārsniedz amortizācijas koeficienta vispārējo 
robežvērtību 0,1.


