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Grozījums Nr. 52
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Visām dalībvalstīm ir mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrācijas sistēmas, kas 
ir administratīvas atļaujas piešķiršana 
transportlīdzekļa izmantošanai ceļu 
satiksmē, transportlīdzekli identificējot un 
piešķirot tam reģistrācijas numuru. Tomēr 
daudzi no valstu noteikumiem par 
transportlīdzekļu reģistrāciju ir savstarpēji 
pretrunīgi, sarežģīti un apgrūtinoši. Tā 
rezultātā problēmas transportlīdzekļu 
reģistrēšanā rada šķēršļus iekšējā tirgū un 
apgrūtina citā dalībvalstī reģistrētu 
mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti 
Savienībā.

(1) Visām dalībvalstīm ir mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrācijas sistēmas, kas 
ir administratīvas atļaujas piešķiršana 
transportlīdzekļa izmantošanai ceļu 
satiksmē, transportlīdzekli identificējot un 
piešķirot tam reģistrācijas numuru. Tomēr 
daudzi no valstu noteikumiem par 
transportlīdzekļu reģistrāciju ir savstarpēji 
pretrunīgi, sarežģīti un apgrūtinoši. Tā 
rezultātā problēmas transportlīdzekļu 
reģistrēšanā rada šķēršļus iekšējā tirgū, jo 
īpaši darba ņēmēju pārvietošanās brīvībai,
un apgrūtina citā dalībvalstī reģistrētu 
mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti 
Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē 
apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes 
dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo 
transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai 
novērtētu to vispārējo stāvokli pirms 
reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir 
nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai 
nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu 
brīvu apriti un samazinātu administratīvo 

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē 
apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes 
dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo 
transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai 
novērtētu to vispārējo stāvokli pirms 
reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir 
nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai 
nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu 
brīvu apriti un samazinātu administratīvo 
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slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un 
reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz 
pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt 
vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura 
atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus 
un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu 
organizēta administratīvā sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar 
trūkstošajiem datiem.

slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un 
reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz 
pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt 
vienkāršotu un patērētājam draudzīgu
reģistrācijas procedūru, kura atzītu citas 
dalībvalsts izdotus dokumentus un veiktas 
tehniskās apskates, un kurā tiktu organizēta 
administratīvā sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar 
trūkstošajiem datiem.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Othmar Karas, Toine Manders

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai atvieglotu reģistrācijas apliecības 
atzīšanas procedūru iedzīvotājiem vai 
uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kas iegādājas 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekli, tās formātam visās 
dalībvalstīs jābūt saskaņotam atbilstīgi 
Padomes Direktīvai 1999/37/EK.

Or. en

Pamatojums

Vienots reģistrācijas apliecības formāts nodrošina transportlīdzekļa turētāja identifikāciju, ja 
notiek ceļu satiksmes negadījumi.

Grozījums Nr. 55
Toine Manders

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Iedzīvotājiem un uzņēmumiem jābūt 
iespējai izvēlēties starp valsts vai Eiropas 
Savienības krāsu reģistrācijas numura 
zīmei vai pārvietošanas pagaidu 
reģistrācijas numura zīmei, kas paredzēta, 
lai pārreģistrētu tādus transportlīdzekļus, 
kas iegādāti citā dalībvalstī vai kas 
attiecīgā gadījumā ir pagaidu reģistrācijā 
pārvietošanas nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Šajā regulā būtu jāņem vērā, ka 
atsevišķiem transportlīdzekļiem ar 
noteiktu vēsturisku vērtību, visi oriģinālie 
dokumenti nav pieejami tādēļ, ka 
attiecīgie transportlīdzekļi vai nu ir 
nolietoti un pēc tam atjaunoti, vai ka tie ir 
ražoti līdz dalībvalstu reģistrācijas sistēmu 
izveidošanas brīdim, vai arī tādēļ, ka tie 
sākotnēji bija paredzēti kā sacīkšu vai 
militārie transportlīdzekļi. Šajā regulā 
būtu jānodrošina, ka šos 
transportlīdzekļus var likumīgi pārvietot 
no vienas dalībvalsts uz citu un 
pārreģistrēt, norādot vienīgi pieejamos 
dokumentētos pierādījumus par tā 
ražošanas vai pirmās reģistrācijas 
datumu, ja šādi transportlīdzekļi ir 
30 gadus veci vai vecāki.

Or. en

Pamatojums

Jāievieš izņēmums attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem ir vēsturiska vērtība.
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Grozījums Nr. 57
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai 
noteiktu kopējās procedūras un 
specifikācijas lietojumprogrammai, kas 
vajadzīga transportlīdzekļu reģistrācijas 
datu elektroniskai apmaiņai, tostarp datu, 
ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu 
elektronisko reģistru elektroniskas 
aplūkošanas tehniskās procedūras, 
piekļuves procedūras un drošības 
mehānismus, un lai noteiktu profesionālās 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
formātu un paraugu. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

(14) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai 
noteiktu kopējās procedūras un 
specifikācijas lietojumprogrammai, proti, 
Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja 
apliecību informācijas sistēmai 
(EUCARIS), kas vajadzīga 
transportlīdzekļu reģistrācijas datu 
elektroniskai apmaiņai, tostarp datu, ar 
kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu 
elektronisko reģistru elektroniskas 
aplūkošanas tehniskās procedūras, 
piekļuves procedūras un drošības 
mehānismus, un lai noteiktu profesionālās 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
formātu un paraugu. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka Eiropas 
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Transportlīdzekļu un vadītāja apliecību 
informācijas sistēma (EUCARIS) tiek 
ieviesta pilnībā un ir darba kārtībā, lai to 
varētu izmantot atbilstoši šajā regulā 
paredzētajam mērķim.

Or. en

Pamatojums

Līdz 2013. gadam visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jāievieš sistēma EUCARIS, 
kura ir paredzēta transportlīdzekļu reģistrācijas un vadītāju apliecību datu elektroniskai 
apmaiņai, kas galvenokārt dažādu organizatorisku un tiesisku šķēršļu dēļ pašlaik nav 
pieejama.

Grozījums Nr. 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī regula neskar dalībvalstu suverēnās 
finansiālās tiesības iekasēt maksu un 
noteikt attiecīgos piemērojamos nodokļus 
attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem 
piemēro šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Vēlams šo tekstu iekļaut 1. pantā, lai nodrošinātu, ka šīs regulas ieviešana neskars finansiālās 
tiesības. Tā kā ierosinātā regulas priekšlikuma mērķis ir vienkāršot tādu transportlīdzekļu 
reģistrēšanas formalitātes un nosacījumus, kas ir jau reģistrēti citās dalībvalstīs, tā nekādā 
gadījumā nedrīkst ietekmēt tiesības piemērot nodokļus transportlīdzekļiem, kuri nonāk
konkrētā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šī regula neietekmē dalībvalstu 
tiesības veikt nepieciešamos tiesību aktā 
paredzētos pasākumus, lai novērstu 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem 
piemēro šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Būtu vēlams 1. pantā iekļaut atsauci uz dalībvalstu tiesībām veikt nepieciešamos pasākumus 
gadījumā, ja notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, lai novērstu situāciju, ka ierosinātā 
regula var netīši veicināt praksi, kuras dēļ notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr. 61
Toine Manders

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. "reģistrācijas apliecības turētājs": ir 
persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis 
ir reģistrēts dalībvalstī;

3. “reģistrācijas apliecības turētājs” ir
fiziska vai juridiska persona, uz kuras 
vārda transportlīdzeklis ir reģistrēts 
dalībvalstī; līzinga gadījumā “reģistrācijas 
apliecības turētājs” arī ir fiziska vai 
juridiska persona, kuras pagaidu 
glabāšanā ir transportlīdzeklis saskaņā ar 
līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a “transportlīdzekļa turētājs” ir 
persona, kas ir minēta reģistrācijas 
apliecībā un nav reģistrētā persona;

Or. hu

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 2. panta 3. punktā persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis ir 
reģistrēts, ir noteikta kā reģistrācijas apliecības turētājs. Tomēr praksē persona, kas minēta 
reģistrācijas apliecībā var nebūt tā pati persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis ir 
reģistrēts. Piemērs tam ir līzingā iegādātie transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem persona, kas 
minēta reģistrācijas apliecībā, ir īpašnieks, turpretī reģistrācijas apliecības turētājs ir 
transportlīdzekļa turētājs.

Grozījums Nr. 63
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts var pieprasīt citā dalībvalstī 
reģistrēta transportlīdzekļa, kas atrodas tās 
teritorijā, reģistrāciju tikai tad, reģistrācijas 
apliecības turētāja pastāvīgā dzīvesvieta 
atrodas minētās dalībvalsts teritorijā.

1. Dalībvalsts var pieprasīt citā dalībvalstī 
reģistrēta transportlīdzekļa, kas atrodas tās 
teritorijā, reģistrāciju tikai tad, reģistrācijas 
apliecības turētāja vai transportlīdzekļa 
lietotāja pastāvīgā dzīvesvieta atrodas 
minētās dalībvalsts teritorijā.

Or. fi

Grozījums Nr. 64
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas 
reģistrācijas apliecības turētāja pastāvīgā 

Dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas 
reģistrācijas apliecības turētāja vai 
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dzīvesvieta, ir viena no turpmāk 
minētajām:

transportlīdzekļa lietotāja pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir viena no turpmāk 
minētajām:

Or. fi

Grozījums Nr. 65
Daniël van der Stoep

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā apakšpunkta i) un ii) punktā minētie 
nosacījumi neierobežo dalībvalstu tiesības 
noteikt papildu prasības, pieņemot valsts 
tiesību aktus par fizisko personu pastāvīgo 
dzīvesvietu.

Or. nl

Grozījums Nr. 66
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts pēc izvēles var noteikt, ka 
reģistrācija iedzīvotāju reģistrā ir 
vienīgais kritērijs fizisko personu 
atzīšanai par pastāvīgiem iedzīvotājiem. 
Tomēr attiecībā uz filiālēm vai citām 
juridiskas personas atrašanās vietām 
reģistrācija ir derīga vienīgi tad, ja 
pārvietošanās notiek attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā. Dalībvalsts var piemērot tādu 
pašu ierobežojumu, lai Savienības 
iedzīvotājiem, kas nav pastāvīgie 
iedzīvotāji, ļautu reģistrēt 
transportlīdzekļus, ko tie vēlas izmantot 
tās teritorijā.
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Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas noteikumiem par dalībvalstu pastāvīgajiem iedzīvotājiem, iedzīvotājus 
var iekļaut iedzīvotāju reģistrā kā pastāvīgos iedzīvotājus, ja to uzturēšanās ilgums pārsniedz 
trīs mēnešus. Tādēļ tādi paši kritēriji, kas ir sava veida reģistrācija un nodrošina noteiktību, 
būtu jāļauj izmantot, nosakot tiesības reģistrēt transportlīdzekli. Turklāt pašsaprotamu 
iemeslu dēļ jebkurai personai neatkarīgi no viņa/viņas dzīvesvietas jābūt iespējai turēt 
transportlīdzekli citā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 67
Lara Comi

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja transportlīdzekli pārvieto pāri 
robežai, vadītājam jāapliecina, uzrādot 
dokumentārus pierādījumus, ka 
transportlīdzeklis tiek turēts un izmantots 
likumīgi. Dalībvalstis var nodrošināt un 
regulēt tādu citās dalībvalstīs reģistrētu 
transportlīdzekļu pārbaudes, kas tiek 
pārvietoti to teritorijā, nolūkā iegūt par 
tiem informāciju. Ja dalībvalstis uzskata 
par atbilstošu, tās var atsaukt reģistrācijas 
apliecību uz laiku, kas nepārsniedz 
30 dienas, tomēr dalībvalstīm jāļauj veikt 
transportlīdzekļu pagaidu pārvietošana, ja 
vadītājs ir fiziska persona, kas ir reģistrēts 
pastāvīgais iedzīvotājs, vai ja tas ir kādas 
dalībvalsts izsniegtas vadītāja apliecības 
turētājs, vai ja vadītāja turētie dokumenti 
nesniedz pierādījumus, ka tas ir ārvalstu 
iedzīvotājs, vai ja tajos ir norādīts 
transportlīdzekļa valdīšanas iemesls. Ja 
tiek atklātas nepilnības transportlīdzekļa 
lietošanā vai reģistrācijā, apliecību atsauc 
uz pastāvīgu laiku. Reģistrācijas 
dalībvalsti informē gan pagaidu, gan 
pastāvīgas apliecības atsaukšanas 
gadījumā.

Or. it
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Pamatojums

Šis ir tikai vienkāršs un iedarbīgs līdzeklis, kā novērst tiesību akta apiešanu un tamlīdzīgu 
praksi saistībā ar transportlīdzekļu valdījumu un lietošanu (un tātad arī to reģistrācijas 
regulēšanu) ES. Transportlīdzekļu īpašnieki un vadītāji būs atbildīgi par transportlīdzekļu 
pārvietošanos valstī, kas nav viņu transportlīdzekļu reģistrācijas valsts, tādējādi atvieglojot 
pārbaudes.

Grozījums Nr. 68
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ 
savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu 
dalībvalsti, viņš sešu mēnešu laikā pēc 
ierašanās attiecīgajā dalībvalstī lūdz 
reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto 
transportlīdzekli.

Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ 
savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu 
dalībvalsti, viņš:

a) nekavējoties informē attiecīgās 
dalībvalsts kompetento reģistrēšanas 
iestādi;
b) trīs mēnešu laikā pēc ierašanās 
attiecīgajā dalībvalstī lūdz reģistrēt citā 
dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekli.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ 
savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu 
dalībvalsti, viņš sešu mēnešu laikā pēc 
ierašanās attiecīgajā dalībvalstī lūdz 
reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto 

Ja reģistrācijas apliecības turētājs vai 
transportlīdzekļa turētājs pārceļ savu 
pastāvīgo dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, 
viņš trīs mēnešu laikā pēc ierašanās 
attiecīgajā dalībvalstī lūdz reģistrēt citā 
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transportlīdzekli. dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekli.

Or. hu

Pamatojums

Direktīvas 2004/38/EK 7. pants piešķir ES iedzīvotājiem tiesības uzturēties citā dalībvalstī.
Praksē transportlīdzekli var reģistrēt trīs mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas uzturēšanās 
atļaujas saņemšanai.

Grozījums Nr. 70
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ 
savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu 
dalībvalsti, viņš sešu mēnešu laikā pēc 
ierašanās attiecīgajā dalībvalstī lūdz 
reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto 
transportlīdzekli.

Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ 
savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu 
dalībvalsti, viņš trīs mēnešu laikā pēc 
ierašanās attiecīgajā dalībvalstī lūdz 
reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto 
transportlīdzekli.

Or. de

Grozījums Nr. 71
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ 
savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu 
dalībvalsti, viņš sešu mēnešu laikā pēc 
ierašanās attiecīgajā dalībvalstī lūdz 
reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto 
transportlīdzekli.

Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ 
savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu 
dalībvalsti, viņš sešu mēnešu laikā pēc 
ierašanās attiecīgajā dalībvalstī lūdz 
reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto 
transportlīdzekli. Dalībvalstis var 
pieprasīt, lai pieteikumi veikt 
pārreģistrāciju tiktu iesniegti īsākā 
laikposmā.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā šī ir regula, tā ir tieši piemērojama dalībvalstu tiesību aktos, un dalībvalstīm, kuras jau 
pašreiz pieprasa veikt pārreģistrāciju nekavējoties vai īsā termiņā, ir jāparedz atļauja tā 
rīkoties.

Grozījums Nr. 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja transportlīdzeklim, kurš ir reģistrēts 
kādā dalībvalstī, mainās īpašnieks un tas 
tiek pārvietots uz citu dalībvalsti, kas ir 
transportlīdzekļa jaunā īpašnieka parastā 
dzīvesvieta, jaunais īpašnieks iesniedz 
pieteikumu reģistrēt transportlīdzekli 
30 dienu laikā pēc tā pārvietošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētajā laikposmā 
transportlīdzekļa izmantošana netiek 
ierobežota.

Pirmajā un otrajā daļā minētajos 
laikposmos transportlīdzekļa izmantošana 
netiek ierobežota ar transportlīdzekļa 
reģistrāciju saistītu iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Othmar Karas, Toine Manders
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis piemēro iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas 
gadījumā, ja reģistrācijas apliecības 
turētājs(-a) savu transportlīdzekli 
nepārreģistrē 4. panta 1. punktā minētajā 
termiņā. Šādas sankcijas var paredzēt 
sodus vai ierobežotas transportlīdzekļa 
izmantošanas tiesības līdz brīdim, kad 
pieteikums pārreģistrēt transportlīdzekli ir 
sekmīgi iesniegts.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz noteikts stimuls šīs regulas prasību ievērošanai vai sodi, ja transportlīdzekļu 
turētāji transportlīdzekli savlaicīgi nepārreģistrē.

Grozījums Nr. 75
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa reģistrēšanas iestāde 
atzīst tehniskās apskates apliecības, kas 
izsniegtas citā dalībvalstī saskaņā ar 
Regulu 2013/xx/ES1.
__________________
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskajām tehniskajām apskatēm un 
par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu 
(2012/0184(COD)).

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ir saņemts pieteikums pārreģistrēt 
transportlīdzekli un ja transportlīdzekļa 
izcelsmes valsts ir cita dalībvalsts, 
reģistrēšanas iestādes atzīst 
transportlīdzekļa tehniskās apskates 
apliecību, pārreģistrācijas brīdī pārbaudot 
tās derīgumu. Tā tiek atzīta par derīgu 
laikposmā, kas vienāds ar apliecības 
sākotnējo derīguma termiņu, izņemot, ja 
apliecības sākotnējais derīguma termiņš ir 
ilgāks nekā maksimālais tās dalībvalsts 
tiesību aktos atļautais ilgums, kurā 
transportlīdzekli pārreģistrē. Tādā 
gadījumā piemēro īsāko derīguma 
termiņu un aprēķina to no dienas, kurā 
transportlīdzeklim ir izsniegta sākotnējā 
tehniskās apskates apliecība. Līdz šīs 
regulas piemērošanas dienai dalībvalstis 
apmainās ar informāciju par tehniskās 
apskates apliecību formātu, ko ir 
atzinušas attiecīgās šo valstu kompetentās 
iestādes, kā arī norādījumiem par to 
autentiskuma pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Šo tekstu ir pieņēmusi Transporta komiteja attiecībā uz regulu par tehniskās apskates 
veikšanu saistībā ar savstarpējo tehniskās apskates apliecību atzīšanu. Šis grozījums 
nodrošina konsekvenci šajā noteikumā, kurš galvenokārt tika izstrādāts, lai atvieglotu 
mehānisko transportlīdzekļu pārreģistrāciju visā Savienībā.

Grozījums Nr. 77
Toine Manders

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

4. Pirms reģistrēt citā dalībvalstī reģistrētu 
transportlīdzekli, transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādes tā fiziskas pārbaudes 
var veikt tikai vienā no šādiem 
gadījumiem:

4. Pirms reģistrēšanas transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādes var veikt no citas 
dalībvalsts ievesta transportlīdzekļa 
identificēšanu. Pirms reģistrēt citā 
dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes tā
tehniskas pārbaudes var veikt tikai vienā 
no šādiem gadījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 78
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja dalībvalsts saņem ziņojumu par to, 
ka transportlīdzeklis ir reģistrēts citā 
dalībvalstī, kā paredzēts 5. punktā, tā 
nekavējoties atceļ transportlīdzekļa 
reģistrāciju savā teritorijā. Šāda atcelšana 
neierobežo attiecīgās valsts 
transportlīdzekļu reģistros izmantotās 
atcelšanas procedūras.

Or. it

Pamatojums

Neraugoties uz automātisko ziņošanu, valstu procedūras transportlīdzekļu izslēgšanai no 
valstu reģistriem paliek spēkā, lai ierobežotu krāpšanas iespēju, kā arī lai galvenokārt 
aizsargātu bezpaspēles aizņēmumus, kas jāmaksā par transportlīdzekli, kā arī tos, kuriem 
garantijas ķīla ir pats transportlīdzeklis (piemēram, nomaksas aizņēmumus, kas vēl nav 
pilnībā atmaksāti).

Grozījums Nr. 79
Lara Comi
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Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Transportlīdzekļa reģistrācijas numura 

zīmes izvēle
1. Dalībvalstis piedāvā iespēju pārreģistrēt 
transportlīdzekli, piešķirot reģistrācijas 
numura zīmi valsts vai Savienības krāsās, 
kas pēc izvēles var būt personalizēta.
2. Ja reģistrācijas numura zīmi piedāvā 
Savienības krāsās, tā sastāv no kodiem 
dzeltenā krāsā uz zila fona saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2411/98.
3. Šā panta 1. punktā minētā izvēle 
neierobežo dalībvalstu tiesības noteikt 
pašām savus kodēšanas noteikumus.

Or. it

Pamatojums

Atsevišķu darbības veidu, piemēram, nomas un līzinga, uzņēmumiem lietderīgāk būtu piešķirt 
iespēju transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmēm izmantot vienotu krāsu. Tādējādi 
uzņēmumiem tiktu piedāvāta iespēja savam transportlīdzekļu parkam izvēlēties vienādu 
noformējumu. Transportlīdzekļu reģistrācija paliek tās dalībvalsts kompetencē, kurā 
transportlīdzeklis ir reģistrēts. Turklāt iepriekš minētie uzņēmumi, kā arī citi uzņēmumi, iegūs 
iespēju saņemt personalizētas numura zīmes, kas dažās valstīs ir jau pieejamas.

Grozījums Nr. 80
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) transportlīdzeklim nav civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Daniël van der Stoep

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja dalībvalsts tiesību aktos neatkarīgi 
no iemesla ir paredzēta atteikuma iespēja;

Or. nl

Grozījums Nr. 82
Daniël van der Stoep

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt 
citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā 
persona viena mēneša laikā no negatīva 
lēmuma saņemšanas brīža var lūgt 
kompetento transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādi pārskatīt savu 
lēmumu. Minētajā lūgumā norāda šādas 
pārskatīšanas pamatojumu. Viena mēneša 
laikā no minētā lūguma saņemšanas brīža 
kompetentā transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestāde apstiprina vai atceļ 
savu lēmumu.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 83
Hans-Peter Martin

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

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt 
citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā 
persona viena mēneša laikā no negatīva 
lēmuma saņemšanas brīža var lūgt 
kompetento transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādi pārskatīt savu lēmumu. Minētajā 
lūgumā norāda šādas pārskatīšanas 
pamatojumu. Viena mēneša laikā no 
minētā lūguma saņemšanas brīža 
kompetentā transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde apstiprina vai atceļ savu lēmumu.

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt 
citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā 
persona trīs mēnešu laikā no negatīva 
lēmuma saņemšanas brīža var lūgt 
kompetento transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādi pārskatīt savu lēmumu. Minētajā 
pieteikumā norāda šādas pārskatīšanas 
pamatojumu. Trīs mēnešu laikā no minētā 
pieteikuma saņemšanas brīža kompetentā 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde 
apstiprina vai atceļ savu lēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt 
citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā 
persona viena mēneša laikā no negatīva 
lēmuma saņemšanas brīža var lūgt 
kompetento transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādi pārskatīt savu lēmumu. Minētajā 
lūgumā norāda šādas pārskatīšanas 
pamatojumu. Viena mēneša laikā no 
minētā lūguma saņemšanas brīža 
kompetentā transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde apstiprina vai atceļ savu lēmumu.

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt 
citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā 
persona viena mēneša laikā no negatīva 
lēmuma saņemšanas brīža var lūgt 
kompetento transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādi pārskatīt savu lēmumu. Minētajā 
pieteikumā norāda šādas pārskatīšanas
pamatojumu. Viena mēneša laikā no 
minētā pieteikuma saņemšanas brīža 
kompetentā transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde apstiprina vai atceļ savu lēmumu.
Vienu mēnesi pēc šī pieteikuma 
iesniegšanas kompetentajai 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei 
transportlīdzekli neizmanto braukšanai pa 
sabiedriskās lietošanas ceļiem.

Or. en
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Pamatojums

Ja transportlīdzeklis ir stipri bojāts vai likvidēts vai ja nākamās obligātās tehniskās apskates 
apliecības izsniegšanas termiņš ir pagājis, transportlīdzekli nevajadzētu izmantot braukšanai 
pa sabiedriskās lietošanas ceļiem.

Grozījums Nr. 85
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt 
citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā 
persona viena mēneša laikā no negatīva 
lēmuma saņemšanas brīža var lūgt 
kompetento transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādi pārskatīt savu lēmumu. Minētajā 
lūgumā norāda šādas pārskatīšanas 
pamatojumu. Viena mēneša laikā no 
minētā lūguma saņemšanas brīža 
kompetentā transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde apstiprina vai atceļ savu lēmumu.

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt 
citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, 
ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā 
persona viena mēneša laikā no negatīva 
lēmuma saņemšanas brīža var lūgt 
kompetento transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādi pārskatīt savu lēmumu. Minētajā 
pieteikumā norāda šādas pārskatīšanas 
pamatojumu. Viena mēneša laikā no 
minētā pieteikuma saņemšanas brīža 
kompetentā transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestāde apstiprina vai atceļ savu lēmumu.
Atteikuma pārskatīšanas laikā 
transportlīdzekli neizmanto braukšanai pa 
sabiedriskās lietošanas ceļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis piemēro samērīgus un 
preventīvus sodus gadījumā, ja pieteikums 
pārreģistrēt transportlīdzekli netiek 
iesniegts 4. panta 1. punktā minētajā 
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termiņā. Šādi sodi var paredzēt konkrētu 
naudas sodu un transportlīdzekļa pagaidu 
konfiskāciju līdz brīdim, kad pieteikums 
pārreģistrēt transportlīdzekli ir sekmīgi 
iesniegts. Šos sodus nepiemēro vai 
atlīdzina, ja transportlīdzeklis netiek 
pārreģistrēts kļūdas dēļ, ko ir pieļāvusi 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikviena persona, kas nopirkusi 
transportlīdzekli citā dalībvalstī, kurā 
minētajam transportlīdzeklim nav 
reģistrācijas apliecības, var lūgt 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei 
izsniegt transportlīdzekļa pagaidu 
reģistrācijas apliecību, ņemot vērā 
transportlīdzekļa pārvietošanu uz citu 
dalībvalsti. Pagaidu reģistrācijas apliecība 
ir derīga 30 dienas.

1. Ikviena persona, kas nopirkusi 
transportlīdzekli citā dalībvalstī, kurā 
minētajam transportlīdzeklim nav 
reģistrācijas apliecības, var lūgt 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei
dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis ir 
reģistrēts, izsniegt transportlīdzekļa 
pagaidu reģistrācijas apliecību, ņemot vērā 
transportlīdzekļa pārvietošanu uz citu 
dalībvalsti. Pagaidu reģistrācijas apliecība 
ir derīga 30 dienas.

Or. hu

Pamatojums

Mītnes valstī nebūs pieejama sīka informācija par iegādāto transportlīdzekli. Šāda sīka 
informācija tiek glabāta valstī, kurā tas tika reģistrēts pēdējo reizi (izcelsmes valstī). Tādēļ ir 
pamatoti, ka šīs valsts iestādes izsniedz pagaidu reģistrācijas apliecību.

Grozījums Nr. 88
Preslav Borissov

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

1. Ikviena persona, kas nopirkusi 
transportlīdzekli citā dalībvalstī, kurā 
minētajam transportlīdzeklim nav 
reģistrācijas apliecības, var lūgt 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei 
izsniegt transportlīdzekļa pagaidu 
reģistrācijas apliecību, ņemot vērā 
transportlīdzekļa pārvietošanu uz citu 
dalībvalsti. Pagaidu reģistrācijas apliecība 
ir derīga 30 dienas.

1. Ikviena persona, kas nopirkusi 
transportlīdzekli citā dalībvalstī, kurā 
minētajam transportlīdzeklim nav 
reģistrācijas apliecības, var lūgt 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei 
izsniegt transportlīdzekļa pagaidu 
reģistrācijas apliecību, ņemot vērā 
transportlīdzekļa pārvietošanu uz citu 
dalībvalsti. Pagaidu reģistrācijas apliecība 
ir derīga 30 dienas un to atzīst visas
dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikviena persona, kas nopirkusi 
transportlīdzekli citā dalībvalstī, kurā 
minētajam transportlīdzeklim nav 
reģistrācijas apliecības, var lūgt 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei 
izsniegt transportlīdzekļa pagaidu 
reģistrācijas apliecību, ņemot vērā 
transportlīdzekļa pārvietošanu uz citu
dalībvalsti. Pagaidu reģistrācijas apliecība 
ir derīga 30 dienas.

1. Ikviena persona, kas nopirkusi 
transportlīdzekli citā dalībvalstī, kurā 
minētajam transportlīdzeklim nav 
reģistrācijas apliecības, var lūgt šīs 
dalībvalsts transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādei izsniegt transportlīdzekļa pagaidu 
reģistrācijas apliecību, ņemot vērā 
transportlīdzekļa pārvietošanu uz
dzīvesvietas dalībvalsti, lai to reģistrētu
šajā dalībvalstī. Pagaidu reģistrācijas 
apliecība ir derīga 30 dienas.

Or. it

Pamatojums

Ikvienam jābūt iespējai veikt transportlīdzekļa pagaidu reģistrāciju, tomēr šī iespēja jāpiešķir 
tikai steidzamu iemeslu dēļ, un novēršot šādas reģistrācijas ļaunprātīgu vai spekulatīvu
izmantošanu vai iespēju.
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Grozījums Nr. 90
Othmar Karas, Toine Manders

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot iegādātos transportlīdzekļus, 
pirmo daļu piemēro arī mantotiem, 
loterijā vinnētiem vai dāvinātiem 
transportlīdzekļiem, ja vien turētājs var 
pierādīt savas likumīgās transportlīdzekļa 
lietošanas vai valdījuma tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc tam, kad ir beidzies pagaidu 
reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, 
transportlīdzekļa turētājam(-ai) savs 
transportlīdzeklis ir jāreģistrē galamērķa 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka pēc pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma beigām automašīna ir 
atbilstīgi jāreģistrē galamērķa dalībvalstī.

Grozījums Nr. 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja transportlīdzeklim nav civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas un ja šāda 
apdrošināšana ir priekšnosacījums 
transportlīdzekļa reģistrēšanai;

Or. en

Pamatojums

Šādam atteikuma pamatojumam, kas paredzēts 5. pantā, jābūt spēkā arī pagaidu reģistrācijas 
apliecības izsniegšanai, jo mehāniskā transportlīdzekļa apdrošināšana veicina aizsardzību 
pret ceļu satiksmes negadījumiem.

Grozījums Nr. 93
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja transportlīdzeklim nav civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Daniël van der Stoep

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja dalībvalsts tiesību aktos neatkarīgi 
no iemesla ir paredzēta atteikuma iespēja;

Or. nl
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Grozījums Nr. 95
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai reģistrētu citā dalībvalstī reģistrētu 
transportlīdzekli, transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādes nodrošina pārējo 
dalībvalstu transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādēm piekļuvi informācijai, kas tiek 
glabāta oficiālajos transportlīdzekļu 
reģistros par I pielikumā minētajām datu 
vienībām.

1. Lai reģistrētu citā dalībvalstī reģistrētu 
transportlīdzekli, transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādes nodrošina pārējo 
dalībvalstu transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādēm piekļuvi informācijai, kas tiek 
glabāta oficiālajos transportlīdzekļu 
reģistros par I pielikuma 1. līdz 34., 44. un 
48. līdz 60. punktā minētajām datu 
vienībām. Tās var piešķirt citu dalībvalstu 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādēm 
piekļuvi oficiālajos transportlīdzekļu 
reģistros glabātajiem datiem par 
I pielikuma 35. līdz 43., 45. līdz 47. un 
61. punktā minētajām datu vienībām.
Lai izpildītu 1. punktā minētās prasības, 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes 
apkopo datus par I pielikuma 1. līdz 34., 
44. un 48. līdz 60. punktā minētajām datu 
vienībām. Tās var apkopot datus par 
I pielikuma 35. līdz 43., 45. līdz 47. un 
61. punktā minētajām datu vienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta 1. punkta nolūkos transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādes izmanto II pielikumā 
minēto lietojumprogrammu.

Panta 1. punkta nolūkos transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādes izmanto II pielikumā 
minēto Eiropas Transportlīdzekļu un 
vadītāja apliecību informācijas sistēmu 
(EUCARIS).
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Or. en

Grozījums Nr. 97
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja 
apliecību informācijas sistēma tiek 
ieviesta pilnībā un ir darba kārtībā visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik dažas dalībvalstis apmainās ar informāciju par transportlīdzekļu reģistrācijas un 
vadītāju reģistrācijas apliecību datiem, izmantojot EUCARIS, tomēr visās dalībvalstīs sistēma 
vēl nav ieviesta un nedarbojas. Tādēļ lai šī regula būtu efektīva, Eiropas Komisijai 
jānodrošina, lai EUCARIS sistēma darbotos visā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 98
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) notiek neatļauta informācijas apskate vai
pārsūtīšana;

c) notiek neatļauta informācijas apskate, 
pārsūtīšana vai publicēšana;

Or. de

Grozījums Nr. 99
Toine Manders

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde 
var izsniegt vienu vai vairākas 
profesionālās transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecības ikvienam uzņēmumam, kas 
atbilst šādiem kritērijiem:

1. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde 
var izsniegt vienu vai vairākas 
profesionālās transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecības transportlīdzekļu ražotājiem, 
transportlīdzekļu rezerves daļu
ražotājiem, automobiļu remontdarbnīcām, 
tirgotājiem, tehniskās apkopes dienestiem 
un pārbaudes iestādēm.

a) tas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā;
b) tas ir transportlīdzekļu izplatītājs vai 
sniedz transportlīdzekļu remonta, apkopes 
vai testu pakalpojumus;
c) tam ir laba reputācija un nepieciešamā 
profesionālā kompetence.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tas ir transportlīdzekļu izplatītājs vai 
sniedz transportlīdzekļu remonta, apkopes 
vai testu pakalpojumus;

b) tas ir transportlīdzekļu izplatītājs, 
pārrobežas piegādātājs vai sniedz 
transportlīdzekļu remonta, apkopes vai 
testu pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumi, kuri pārvieto transportlīdzekļus piegādātājiem pāri robežai, arī jāiekļauj 
profesionālās reģistrācijas režīmā.

Grozījums Nr. 101
Toine Manders
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādes nodrošina, ka par katru 
profesionālo transportlīdzekļa reģistrāciju 
I pielikumā minētie dati tiek ievadīti to 
reģistrā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 102
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Transportlīdzekļus, kam ir profesionālā 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, var 
izmantot tikai tad, ja tie nerada tiešu un 
tūlītēju risku ceļu satiksmes drošībai. 
Minētos transportlīdzekļus nedrīkst 
izmantot personu vai preču 
komercpārvadājumos.

3. Transportlīdzekļus, kam ir profesionālā 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, var 
izmantot tikai tad, ja tie nerada tiešu un 
tūlītēju risku ceļu satiksmes drošībai un ja 
ir pieejama to obligātās tehniskās 
apskates apliecība. Minētos 
transportlīdzekļus nedrīkst izmantot 
personu vai preču komercpārvadājumos.

Or. pl

Grozījums Nr. 103
Daniël van der Stoep

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nedrīkst ar reģistrāciju 
saistītu iemeslu dēļ kavēt tādu 
transportlīdzekļu brīvu apriti, kam ir 
profesionālā transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecība.

4. Dalībvalstis var ar reģistrāciju saistītu 
iemeslu dēļ kavēt tādu transportlīdzekļu 
brīvu apriti, kam ir profesionālā 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.
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Or. nl

Grozījums Nr. 104
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Profesionālās transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecības pārvietošanas 
braucienu, pārbaudes un testu nolūkos 
savstarpēji atzīst visas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Profesionālo transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecību, kas izsniegta kādā 
no dalībvalstīm, atzīst visas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Profesionālo transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecības derīguma termiņš 
nepārsniedz trīs mēnešus. Derīguma 
termiņš beidzas tiklīdz tā vairs neatbilst 
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vienam no šī panta 1. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Profesionālo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības derīguma termiņš jānosaka precīzi.

Grozījums Nr. 107
Toine Manders

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Transportlīdzekļa reģistrācijas numura 

zīmes izvēle
1. Dalībvalstis piedāvā izvēlēties 
transportlīdzekļa pārreģistrāciju, pagaidu 
reģistrāciju pārvietošanai vai profesionālo 
reģistrāciju, piedāvājot reģistrācijas 
numura zīmi valsts vai Savienības krāsās.
2. Ja reģistrācijas numura zīmi piedāvā 
Savienības krāsās, tā sastāv no kodiem 
dzeltenā krāsā uz zila fona saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2411/98.
3. Ja pagaidu reģistrācijas zīmi piedāvā 
Savienības krāsās, tā sastāv no kodiem 
zilā krāsā uz dzeltena fona saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2411/98.
4. Šā panta 1. punktā minētā izvēle 
neierobežo dalībvalstu tiesības noteikt 
savas valsts kodu sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Dažu nozaru, piemēram, nomas un līzinga, uzņēmumiem lietderīgāk būtu piešķirt iespēju 
transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmēm vai pagaidu reģistrācijas numura zīmēm 
izmantot vienotu krāsu. Tādējādi uzņēmumiem tiktu piedāvāta iespēja savam 
transportlīdzekļu parkam izvēlēties vienādu noformējumu. Transportlīdzekļu reģistrācija 
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paliek tās dalībvalsts kompetencē, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

Grozījums Nr. 108
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par transportlīdzekļu 
reģistrēšanu attiecīgās iestādes dalībvalstī;

a) informācija par procedūrām attiecībā uz
transportlīdzekļu reģistrēšanu, kā arī
attiecīgās iestādes dalībvalstī iesniedzamie 
dokumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par transportlīdzekļu 
reģistrēšanu attiecīgās iestādes dalībvalstī;

a) informācija par transportlīdzekļu 
reģistrēšanu attiecīgās iestādes dalībvalstī
un jo īpaši nepieciešamie dokumenti, 
nodevas, paredzamais lēmuma 
pieņemšanas laiks un procedūras;

Or. pl

Grozījums Nr. 110
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no xxxx [jānorāda datums:
viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

To piemēro no xxxx [jānorāda datums: trīs 
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Or. en
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Pamatojums

Šīs regulas ieviešanai būs nepieciešams vairāk nekā viens gads; īpaši valstu reģistrēšanas 
iestādēm būs jāparedz vairāk lauku datu ievadīšanai, lai apkopotu visus regulas priekšlikumā 
norādītos datus par transportlīdzekļiem, kuri attiecīgajā ES dalībvalstī tiek pārreģistrēti 
pirmo reizi. No ražotājiem būs jāiegūst vismaz 10 papildu lauki datu ievadīšanai apvienojumā 
ar citiem datiem, kā dēļ būs nepieciešams izstrādāt jaunas sistēmas, iespējams, iesaistot arī 
apdrošināšanas nozari.

Grozījums Nr. 111
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS

Komisijas ierosinātais teksts

Postenis Direktīvas 1999/37/EK saskaņotie kodi

1. Reģistrācijas valsts --

2. Reģistrācijas numurs (A)

3. Transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas 
datums

(B)

4. Reģistrācijas apliecības identifikācijas 
numurs (i)

--

5. Reģistrācijas apliecības izdevējas 
iestādes nosaukums

--

6. Transportlīdzeklis: marka (D.1)

7. Transportlīdzeklis: veids (D.2)

- variants (ja pieejams);

- versija (ja pieejama)

8. Transportlīdzeklis: tirdzniecības apraksts 
(i)

(D.3)

9. Transportlīdzekļa agregāta numurs (E)

10. Masa: transportlīdzekļa maksimāli 
pieļaujamā pilnā masa, izņemot motociklus

(F.1)

11. Masa: transportlīdzekļa maksimāli 
pieļaujamā pilnā masa reģistrācijas 
dalībvalstī

(F.2)

12. Pašmasa ekspluatācijā esošajam 
transportlīdzeklim ar virsbūvi, kā arī ar 
sakabes ierīci visu kategoriju ekspluatācijā 
esošajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto 
vilkšanai, izņemot M1

(G)
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13. Derīguma termiņš, ja nav neierobežots (H)

14. Reģistrācijas datums, uz ko attiecas 
apliecība

(I)

15. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir 
pieejams)

(K)

16. Asu skaits (L)

17. Garenbāze (mm) (M)

18. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 1. ass (kg)

(N.1)

19. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 2. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.2)

20. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 3. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.3)

21. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 4. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.4)

22. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 5. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.5)

23. Tehniski pieļaujamā maksimālā 
piekabes vilces masa: nobremzēta (kg)

(O.1)

24. Tehniski pieļaujamā maksimālā 
piekabes vilces masa: nebremzēta (kg)

(O.2)

25. Motors: darba tilpums (cm3) (P.1)

26. Motors: maksimālā lietderīgā jauda 
(kW) (ja ir pieejama)

(P.2)

27. Motors: degvielas vai enerģijas avota 
veids

(P.3)

28. Motors: nominālais apgriezienu skaits 
(min -1)

(P.4)

29. Motora identifikācijas numurs (P.5)

30. Jaudas/svara attiecība (kW/kg) (tikai 
motocikliem)

(Q)
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31. Transportlīdzekļa krāsa (R) 

32. Sēdvietu skaits: sēdvietu skaits, 
ieskaitot vadītāja sēdekli

(S.1)

33. Sēdvietu skaits: stāvvietu skaits 
(vajadzības gadījumā)

(S.2)

34. Maksimālais ātrums (km/h) (T)

35. Trokšņu līmenis: stāvot (dB (A)) (U.1)

36. Trokšņu līmenis: motora apgriezienu 
skaits (min -1)

(U.2)

37. Trokšņu līmenis: braucot (dB (A)) (U.3)

38. Izplūdes gāzu emisija: CO (g/km vai 
g/kWh)

(V.1)

39. Izplūdes gāzu emisija: HC (g/km vai 
g/kWh)

(V.2)

40. Izplūdes gāzu emisija: NOx (g/km vai 
G/kWh)

(V.3)

41. Izplūdes gāzu emisija: HC + NOx 
(g/km)

(V.4)

42. Izplūdes gāzu emisija: makrodaļiņu 
emisija dīzeļmotoriem (g/km vai g/kWh)

(V.5)

43. Izplūdes gāzu emisija: koriģētais 
absorbcijas koeficients dīzeļmotoriem (min 
-1)

(V.6)

44. Izplūdes gāzu emisija: CO2 (g/km) (V.7)

45. Izplūdes gāzu emisija: kopējais 
degvielas patēriņš (l/100 km)

(V.8)

46. Izplūdes gāzu emisija: EK tipa 
apstiprinājuma vides kategorijas norāde; 
atsauce uz variantu, ko piemēro atbilstoši 
Direktīvai 70/220/EEK vai Direktīvai
88/77/EEK

(V.9)

47. Degvielas tvertnes tilpums (litros) (W)

48. Pēdējās tehniskās apskates datums --

49. Nākamās tehniskās apskates datums --

50. Nobraukums (ja zināms) --

51. Transportlīdzeklis likvidēts (jā/nē) --

52. Likvidācijas sertifikāta izsniegšanas 
datums

--

53. Iestāde vai uzņēmums, kas izsniedzis 
likvidācijas sertifikātu 

--

54. Likvidācijas iemesls --

55. Transportlīdzeklis nozagts (jā/nē) --
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56. Nozagta reģistrācijas apliecība un/vai 
numura zīmes (jā/nē)

--

57. Neaktīva reģistrācija --

58. Pārtraukta reģistrācija --

59. Reģistrācijas numura maiņa --

60. Noteikta tehniskā apskate pēc ceļu 
satiksmes negadījumā nodarītiem smagiem 
bojājumiem

--

61. Noteikti papildu testi, ja izmainīts vai 
pārveidots kāds no posteņiem no 9. līdz 47. 

Grozījums

Postenis Direktīvas 1999/37/EK saskaņotie kodi

1. Reģistrācijas valsts --

2. Reģistrācijas numurs (A)

3. Transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas 
datums1

(B)

4. Reģistrācijas apliecības identifikācijas 
numurs (-i)

--

5. Reģistrācijas apliecības izdevējas 
iestādes nosaukums

--

6. Transportlīdzeklis: marka (D.1)

7. Transportlīdzeklis: veids (D.2)

- variants (ja pieejams);

- versija (ja pieejama)

8. Transportlīdzeklis: tirdzniecības apraksts 
(-i)

(D.3)

9. Transportlīdzekļa agregāta numurs (E)

10. Masa: transportlīdzekļa maksimāli 
pieļaujamā pilnā masa, izņemot motociklus

(F.1)

11. Masa: transportlīdzekļa maksimāli 
pieļaujamā pilnā masa reģistrācijas 
dalībvalstī

(F.2)

12. Pašmasa ekspluatācijā esošajam 
transportlīdzeklim ar virsbūvi, kā arī ar 
sakabes ierīci visu kategoriju ekspluatācijā 
esošajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto 
vilkšanai, izņemot M1

(G)

13. Derīguma termiņš, ja nav neierobežots (H)

14. Reģistrācijas datums, uz ko attiecas 
apliecība

(I)
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15. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir 
pieejams)

(K)

16. Asu skaits (L)

17. Garenbāze (mm) (M)

18. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 1. ass (kg)

(N.1)

19. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 2. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.2)

20. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 3. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.3)

21. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 4. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.4)

22. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg, 
tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās 
masas sadalījums pa asīm: 5. ass (kg), ja 
vajadzīgs

(N.5)

23. Tehniski pieļaujamā maksimālā 
piekabes vilces masa: nobremzēta (kg)

(O.1)

24. Tehniski pieļaujamā maksimālā 
piekabes vilces masa: nebremzēta (kg)

(O.2)

25. Motors: darba tilpums (cm3) (P.1)

26. Motors: maksimālā lietderīgā jauda 
(kW) (ja ir pieejama)

(P.2)

27. Motors: degvielas vai enerģijas avota 
veids

(P.3)

28. Motors: nominālais apgriezienu skaits 
(min -1)

(P.4)

29. Motora identifikācijas numurs (P.5)

30. Jaudas/svara attiecība (kW/kg) (tikai 
motocikliem)

(Q)

31. Transportlīdzekļa krāsa (R) 

32. Sēdvietu skaits: sēdvietu skaits, 
ieskaitot vadītāja sēdekli

(S.1)
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33. Sēdvietu skaits: stāvvietu skaits 
(vajadzības gadījumā)

(S.2)

34. Maksimālais ātrums (km/h) (T)

35. Trokšņu līmenis: stāvot (dB (A)) (U.1)

36. Trokšņu līmenis: motora apgriezienu 
skaits (min -1)

(U.2)

37. Trokšņu līmenis: braucot (dB (A)) (U.3)

38. Izplūdes gāzu emisija: CO (g/km vai 
g/kWh)

(V.1)

39. Izplūdes gāzu emisija: HC (g/km vai 
g/kWh)

(V.2)

40. Izplūdes gāzu emisija: NOx (g/km vai 
G/kWh)

(V.3)

41. Izplūdes gāzu emisija: HC + NOx 
(g/km)

(V.4)

42. Izplūdes gāzu emisija: makrodaļiņu 
emisija dīzeļmotoriem (g/km vai g/kWh)

(V.5)

43. Izplūdes gāzu emisija: koriģētais 
absorbcijas koeficients dīzeļmotoriem (min 
-1)

(V.6)

44. Izplūdes gāzu emisija: CO2 (g/km) (V.7)

45. Izplūdes gāzu emisija: kopējais 
degvielas patēriņš (l/100 km)

(V.8)

46. Izplūdes gāzu emisija: EK tipa 
apstiprinājuma vides kategorijas norāde; 
atsauce uz variantu, ko piemēro atbilstoši 
Direktīvai 70/220/EEK vai Direktīvai
88/77/EEK

(V.9)

47. Degvielas tvertnes tilpums (litros) (W)

48. Pēdējās tehniskās apskates datums --

49. Nākamās tehniskās apskates datums --

50. Nobraukums (ja zināms) --

51. Transportlīdzeklis likvidēts (jā/nē) --

52. Likvidācijas sertifikāta izsniegšanas 
datums

--

53. Iestāde vai uzņēmums, kas izsniedzis 
likvidācijas sertifikātu 

--

54. Likvidācijas iemesls --

55. Transportlīdzeklis nozagts (jā/nē) --

56. Nozagta reģistrācijas apliecība un/vai 
numura zīmes (jā/nē)

--

57. Neaktīva reģistrācija --
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58. Pārtraukta reģistrācija --

59. Reģistrācijas numura maiņa --

60. Noteikta tehniskā apskate pēc ceļu 
satiksmes negadījumā nodarītiem smagiem 
bojājumiem

--

61. Noteikti papildu testi, ja izmainīts vai 
pārveidots kāds no posteņiem no 9. līdz 47.
_____________
1 Ja transportlīdzekļiem ar vēsturisku 
vērtību, kas noteikti Regulā
Nr. 2013/xx/ES (priekšlikums Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai par 
mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu (2012/0184(COD)) nav 
reģistrācijas dokumenta, kompetentā 
iestāde var atsaukties uz pieejamiem 
dokumentētiem pierādījumiem par tā 
ražošanas vai pirmās reģistrācijas 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Noteikums, kas ļauj pārreģistrēt vēsturiskos transportlīdzekļus.

Grozījums Nr. 112
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Informācijas apmaiņa notiek, izmantojot 
sadarbspējīgus elektroniskos līdzekļus, 
neveicot datu apmaiņu ar citu datubāžu 
iesaistīšanu. Šī informācijas apmaiņa 
notiek ekonomiski izdevīgā un drošā veidā, 
un garantē pārraidīto datu drošību un 
aizsardzību, ciktāl tas iespējams, 
izmantojot esošās lietojumprogrammas.

1. Informācijas apmaiņa notiek, izmantojot 
sadarbspējīgus elektroniskos līdzekļus, 
neveicot datu apmaiņu ar citu datubāžu 
iesaistīšanu. Šī informācijas apmaiņa 
notiek ekonomiski izdevīgā un drošā veidā, 
un garantē pārraidīto datu drošību un 
aizsardzību, ciktāl tas iespējams, 
izmantojot esošās lietojumprogrammas.
Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja 
apliecību informācijas sistēmu 
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(EUCARIS) izmanto pašreizējā regulā 
paredzētajam mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts sedz izmaksas, ko tai 
rada 1. punktā minētās 
lietojumprogrammas pārvaldīšana, 
izmantošana un uzturēšana.

3. Katra dalībvalsts sedz izmaksas, ko tai 
rada 1. punktā minētās 
lietojumprogrammas pārvaldīšana, 
izmantošana un uzturēšana, neradot 
papildu finansiālo slogu iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem.

Or. en


