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I. Ievads

Eiropas Komisijas priekšlikuma mērķis ir vienkāršot pašreizējo tiesisko regulējumu un noteikt 
jaunas administratīvās un tehniskās prasības, piemēram, par vides un drošības aspektiem un 
tirgus uzraudzību. Priekšlikums aptver dažādus „„L” kategorijas transportlīdzekļiem” 
piederošus transportlīdzekļu tipus, piemēram, elektriskos velosipēdus, divu riteņu vai trīs 
riteņu mopēdus, divu riteņu un trīs riteņu motociklus un motociklus ar blakusvāģi. Četru 
riteņu transportlīdzekļi šajā vieglo transportlīdzekļu kategorijā ir zināmi kā kvadracikli, 
visurgājēji un slēgtas virsbūves kvadracikli. Tiek lēsts, ka ES ceļu satiksmē pašlaik piedalās 
vairāk nekā 30 miljoni „L” kategorijas transportlīdzekļu. 

II. Darba vietas un krīze

Lielākais „L” kategorijas transportlīdzekļu nozares sektors ir pašgājēju divu riteņu 
transportlīdzekļu segments (PDC: motocikli, mopēdi un motorolleri). Eiropā 2007. gadā PDC 
tirgu veidoja aptuveni 2,7 miljoni transportlīdzekļu. ES bija saražojusi 1,136 miljonus 
motociklu un motorolleru, sasniedzot EUR 4,1 miljardu apgrozījumu. Tiek lēsts, ka Eiropas 
Savienībā ir apmēram 100 PDC ražotņu, no kurām aptuveni puse pieder Eiropas 
uzņēmumiem. Apmēram 500 piegādātāju transportlīdzekļu nozarei piegādā produkciju 
EUR 1,6 miljardu vērtībā. Pārdošanas, apkopes un remonta sektors veido aptuveni 72 % no 
kopējā nozares apgrozījuma. Ir aprēķināts, ka nozarē kopumā nodarbināti 184 000 strādājošo 
(tostarp piegādātāji, izgatavotāji, izplatītāji un remontētāji).1

PDC nozare salīdzinājumā ar automobiļu ražošanas nozari ir mazāka, sadrumstalotāka un
daudzveidīgāka. Ir pieaudzis imports no Ķīnas un citām Āzijas valstīm. Amerikas Savienotās 
Valstis ir lielākais Eiropas Savienības eksporta tirgus. PDC nozarē cieta no ekonomikas 
krīzes. Dati par 2009. un 2010. gadu liecina par negatīvu tirgus tendenci (- 25 %).

III. Priekšlikums par „L” kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanu

Izgatavotāji no valsts tipa apstiprinātājiestādes var iegūt apstiprinājumu jauniem „L” 
kategorijas transportlīdzekļiem vai jaunām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām
vienībām, kas paredzētas šādiem transportlīdzekļiem. Ja tehniskās prasības ir izpildītas, 
ražotājs var tos laist tirgū visā Eiropas Savienībā bez papildu pārbaudēm vai testiem. 
Reģistrācija jāpiešķir, vienkārši uzrādot atbilstības sertifikātu. 

Jāmodernizē pašreizējās tipa apstiprinājuma prasības „L” kategorijas transportlīdzekļiem. 
Tādēļ Direktīva 2002/24/EK un vairākas ar to saistītas direktīvas tiks atceltas un aizstātas ar 
šo priekšlikumu. Turklāt trīs deleģētajos aktos tiks ietvertas tehniskās specifikācijas attiecībā 
uz vides aizsardzības prasībām, transportlīdzekļu drošību un konstrukciju. Īstenošanas aktā 
tiks izklāstīti administratīvie noteikumi. Ierosinātais regulas spēkā stāšanās datums ir 
2013. gada 1. janvāris.

                                               
1

NACE 35.41 klasifikācija „motociklu un velosipēdu ražotāji”
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IV. Referenta piezīmes

1. Vispārīgas piezīmes

Uzņēmumi un patērētāji var būt ieguvēji
Referents stingri atbalsta ierosinātās regulas galvenos mērķus, ņemot vērā, ka tā uzlabo 
iekšējā tirgus darbību. Tiesiskajam regulējumam jāvienkāršo preču laišana vienotajā tirgū, 
vienlaikus aizsargājot būtiskas sabiedrības prasības, piemēram, par vides aizsardzības un 
drošības aspektiem. Tas nozīmē arī efektīvāku Eiropas tirgus uzraudzību.1

Palielināta mobilitāte pilsētās
Referents arī uzskata, ka ierosinātās prasības attiecībā uz „L” kategorijas transportlīdzekļiem 
var veicināt pāreju uz efektīvāku, drošāku un mazāk piesārņojošu mobilitāti pilsētās.2 Pilsētu 
teritorijās dzīvo vairāk nekā 70 % ES iedzīvotāju. Sastrēgumi, satiksmes negadījumi un 
piesārņojums ir kopīgs izaicinājums.3 Referents ir pārliecināts, ka inovatīvi un tehnoloģiski 
pilnveidoti divu riteņu, trīs riteņu vai vieglie četru riteņu transportlīdzekļi var būtiski veicināt 
mobilitāti pilsētās, jo tie aizņem mazāk vietas, patērē mazāk enerģijas, rada mazāk emisiju 
gan ražošanas, gan izmantošanas laikā, vienlaikus nodrošinot mobilitāti, produktivitāti un 
sniedzot prieku. 

Vērienīgi un reāli mērķi
Referents ierosina pieņemt saspringtu un pārredzamu laika grafiku, kurā ietverti skaidri un 
izlēmīgi pasākumi. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, minētajam grafikam 
jābūt arī zināmā mērā elastīgam, lai ļautu nozarei pielāgoties. Referents uzskata, ka, ņemot 
vērā regulas vispārējos mērķus, ierosināto pasākumu papildu izmaksām būs jābūt samērīgām. 
Pozitīvs aspekts ir tas, ka agrīna atbilstība var veicināt jauninājumus, kas varētu radīt 
konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas PDC nozarei.

2. Ierosinātās regulas darbības joma

Vieglie divu, trīs un četru riteņu transportlīdzekļi
Pēdējo desmit gadu laikā „L” kategorijas transportlīdzekļu tehnoloģija ir attīstījusies ļoti 
strauji, tāpēc noteiktus transportlīdzekļus vairs nevar attiecināt uz „L”  kategoriju. Minētajiem 
transportlīdzekļiem piemēro īpašas juridiskas prasības par drošību un atbilstību attiecīgajiem 
vides aizsardzības standartiem. Referents atzinīgi vērtē, ka, pateicoties uzlabotai 
transportlīdzekļu iedalīšanai kategorijās, ieviešot piemērotākas apakškategorijas, ir radusies 
lielāka skaidrība. Tomēr vēl ir jānovērš dažas nepilnības, it īpaši par dažu transportlīdzekļu 
izslēgšanu (2. panta 2. punkts), jo tās ir pretrunā pārklasificēšanas nolūkam.

Kopumā regulai jāaptver visi transportlīdzekļi, kas atbilst drošības, vides aizsardzības un 
konstruktīvajām prasībām. Tāpēc ierosinātās (apakš)kategorijas, iespējams, būs jāpārskata.

                                               
1

Sk. COM(2010) 608 „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” 39. priekšlikums; sk. arī COM(2010) 614 par integrētu rūpniecības politiku
2

Saskan arī ar Eiropas stratēģiju par gaisa piesārņojumu, COM(2005) 446, un Eiropas Ceļu satiksmes drošības rīcības plānu, 
COM(2010) 389
3

Rīcības plāns mobilitātei pilsētās, COM(2009) 0490
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3. Pasākumi vides aizsardzības jomā

Jauni emisiju samazināšanas posmi — sākot no „Euro 3” līdz „Euro 5” un „Euro 6”
Ņemot vērā, ka „L” kategorijas transportlīdzekļi veido tikai 3 % no visu transportlīdzekļu 
kopējā nobraukuma, to piesārņotāju emisijas uzskata par nesamērīgi augstām. Tāpēc referents 
atbalsta stingrāku noteikumu ieviešanu attiecībā uz emisiju robežvērtībām. Viņš aicina 
izgatavotājus pēc iespējas ātrāk panākt atbilstību. Pašlaik daži „L” kategorijas 
transportlīdzekļi jau atbilst augstākiem emisiju standartiem; tas noteikti būtu veicināms. Viņš 
arī atzīst, ka jāpiemēro proporcionalitātes princips un jāpatur prātā, ka vairumam šo 
transportlīdzekļu ir zemākas iepirkuma izmaksas. Katrā ziņā ierosinātais laika grafiks jauno 
emisijas standartu ieviešanai pieļauj turpmāku racionalizāciju (sk. arī 7. punktu). 

Noturības prasības un ekomarķējums 
Referents ir pārliecināts, ka ierosinātie pasākumi palīdzēs uzlabot „L” kategorijas 
transportlīdzekļu apstiprināšanu Eiropā. Jaunajām noturības prasībām jāpaliek spēkā attiecībā 
uz visiem VII pielikumā minētajiem līmeņiem, lai nodrošinātu pienākumu un izmaksu 
taisnīgu sadalījumu starp patērētāju un izgatavotāju. Viņš atzinīgi vērtē arī priekšlikumu par 
transportlīdzekļu ekomarķējumu. Ekomarķējumu uzskata par vienkāršu un lietderīgu 
instrumentu, kas palīdz patērētājam izvēlēties enorgoefektīvāko transportlīdzekli. 

4. Drošības pasākumi

„L” kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem salīdzinājumā ar pārējo transportlīdzekļu 
vadītājiem ir lielāks risks iekļūt nopietnā ceļu satiksmes negadījumā, kurā tiek gūtas smagas 
traumas vai kura iznākums ir letāls. Minētās kategorijas transportlīdzekļu nobraukums 25 ES 
dalībvalstīs veidoja 2 % no kopējā transportlīdzekļu nobraukuma, toties letālu ceļu satiksmes 
negadījumu skaita ziņā tie veidoja 16 %.1 Ceļu satiksmes negadījumos 2008. gadā gāja bojā 
5520 PDC vadītāju. Pretstatā citiem transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz „L” kategorijas 
transportlīdzekļiem šis rādītājs ir palicis nemainīgs vai pat mazliet palielinājies. Lai gan 
referents pilnībā atzīst, ka jautājumā par drošu braukšanu liela nozīme ir cilvēciskajam 
faktoram, kā arī braukšanas apstākļu ietekmei, viņš ir apņēmies risināt drošības jautājumus, 
kas saistīti ar transportlīdzekļa tehnisko aprīkojumu. 

Uzlaboto bremžu sistēmu obligāta uzstādīšana
Uzlabotās bremžu sistēmas var palīdzēt atrisināt problēmas, kas saistītas ar ierobežoto cilvēka 
reakcijas spēju. Referents atbalsta cenas ziņā pieejamu uzlaboto bremžu sistēmu obligātu 
uzstādīšanu visiem jaunajiem motocikliem un motorolleriem — pretbloķēšanas bremžu 
sistēmu (ABS) vai kombinēto bremžu sistēmu (CBS) uzstādīšanu visiem jaunajiem L3e-
A1 apakškategorijas (mazjaudas) motocikliem, kā arī ABS uzstādīšanu visiem jaunajiem L3e-
A2 un L3e-A3 apakškategorijas (vidējas jaudas un lieljaudas) motocikliem. Pētījums liecina, 
ka tad, ja ABS uzstādīšana būs obligāta, motociklistu nāves gadījumu skaits desmit gadu laikā 
samazināsies par 20 %. Tas samazinās arī ceļu satiksmes negadījumu skaitu un risku iegūt 
smagas traumas.

Lielās izmaksas un uzskats, ka ABS varētu mazināt motobraukšanas „sportisko” raksturu, ir 
bijis iemesls patērētāju pretestībai. Tādēļ brīvprātīga pieeja nav bijusi pietiekama, lai 
                                               
1

ETSC, 2007. g.
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nodrošinātu ABS uzstādīšanu. Tomēr ABS piegādātāji ir norādījuši, ka šo sistēmu cena var 
pazemināties līdz EUR 100, ja palielināsies ražošanas apjoms. Arī transportlīdzekļu vadītāji ir 
jāizglīto jautājumā par minēto sistēmu izmantošanu un to priekšrocībām.

Referents aicina nozari pēc iespējas drīzāk piedāvāt izvēles ABS visās motociklu kategorijās 
un mudināt patērētājus izvēlēties motociklus, kuri aprīkoti ar ABS. Referents pēc iespējas vēl 
apsvērs termiņa saīsināšanu uzlaboto bremžu sistēmu obligātai uzstādīšanai (priekšlikumā —
2017. gada 1. janvāris). Viņš arī piebilst, ka uzlabotās bremžu sistēmas ne vienmēr atbilst 
noteiktu motociklu izmantošanai bezceļu apstākļos. Šo problēmu var atrisināt atslēgšanas 
mehānisms.

Automātiska priekšējo lukturu ieslēgšana (AHO)
Par galveno sadursmju iemeslu gan dienas, gan nakts laikā tiek minēta PDC nepamanīšana.
Nozares brīvprātīgais nolīgums par AHO diemžēl neattiecas uz aizvien lielāko skaitu 
importēto lēto PDC. Turklāt visi jaunie automobiļi tiks aprīkoti ar „īpašām dienas gaitas 
gaismām” (DRL)1, tādējādi transportlīdzeklis bez ieslēgtām tuvajām gaismām relatīvi ir vēl 
mazāk pamanāms. Tādēļ referents atzinīgi vērtē priekšlikumu par PDC pamanāmības 
uzlabošanu, aprīkojot tos ar automātiskas priekšējo lukturu ieslēgšanas sistēmu (AHO). 
Remonta un tehniskās apkopes gadījumā jābūt iespējai šos lukturus izslēgt.

Pasākumi pret neatļautu tehnisko iejaukšanos
Referents norāda, ka motociklistu kopienā ir plaši izplatīta motociklu pārveidošanas kultūra, 
lai uzlabotu savus transportlīdzekļus. Pārveidošanas aizliegšana radīs neizdevīgu stāvokli 
daudziem kvalificētiem braucējiem. Tāpēc pārveidošanas jautājuma risināšanai jāpaliek 
dalībvalstu ziņā. Tomēr referents aicina stingri vērsties pret tādu neatļautu tehnisku 
iejaukšanos, kuras mērķis ir patvaļīgi palielināt transportlīdzekļa maksimālo ātrumu uz 
piesārņotāju emisiju, degvielas patēriņa un drošības rēķina. Tas bieži attiecas uz lētiem 
mopēdiem, motorolleriem un vieglajiem kvadracikliem, ko lielākoties izmanto jaunieši.
Tehniskie pasākumi, kuru mērķis ir samazināt transportlīdzekļu neatļautu pārveidošanu, 
jāpapildina ar regulārām izlases pārbaudēm uz vietas, ko veic valsts tiesībaizsardzības 
iestādes.

5. Pārējās tehniskās prasības

Mazas sērijas transportlīdzekļu un individuāls transportlīdzekļa apstiprinājums 

Komisija ierobežo mazas sērijas transportlīdzekļu vienkāršoto procedūru, attiecinot to uz 
nelielā skaitā ražotiem transportlīdzekļiem (III pielikums). Referents atbalsta „L” kategorijas 
transportlīdzekļu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dažādību nozarē. Tāpēc viņš izpētīs, 
vai ierosinātās izmaiņas, kas skar pašreiz piemērojamo ierobežojumu 200 mazas sērijas 
transportlīdzekļu apmērā visiem „L” kategorijas transportlīdzekļiem, ir nepieciešamas. Viņš 
arī ierosina izpētīt citas iespējas, piemēram, pastiprinātu tirgus uzraudzību, lai nepieļautu 
noteikumu attiecībā uz mazām sērijām nepareizu lietošanu.

                                               
1 Direktīva 2008/89/EK. Kopö  2011. gada 7. februāra visiem jaunajiem pasažieru automobiļu tipiem un vieglajiem preču 
automobiļiem jābūt aprīkotiem ar DRL. Kravas automobiļiem un autobusiem šis noteikums tiks piemērots no 2012. gada 
augusta.
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Daudziem „L” kategorijas transportlīdzekļu izmantotājiem ir svarīga viņu transportlīdzekļa 
individualitāte. Tāpēc referents atbalsta Komisijas priekšlikumu par individuālo 
apstiprinājumu (42. pants).

Iebūvētas diagnostikas sistēmu obligāta uzstādīšana
Iebūvētas diagnostikas (OBD) sistēmas var padarīt informāciju par motora un 
transportlīdzekļa vadības sistēmu (piemēram, emisijām) viegli pieejamu, tādējādi ļaujot 
efektīvi veikt transportlīdzekļa remontu. Lai gan referents kopumā atbalsta ierosināto 
pakāpenisko pieeju attiecībā uz OBD sistēmu obligātu uzstādīšanu, viņš apšauba to noteikumu 
samērīgumu, kas pieprasa OBD sistēmas uzstādīšanu L1 un L2 mopēdiem. 

Remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamība
Referents stingri atbalsta visus pasākumus, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
attiecībā uz remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamību. Definīcijas „neatkarīgs 
uzņēmums” vai „remontētājs” būtu jāprecizē, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļa vadītājam 
un remontētājiem būtu pietiekama remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamība par 
samērīgu samaksu.

6. Tirgus uzraudzība

Pastiprināta tirgus uzraudzības ieviešana ir svarīga, lai nepieļautu nedrošu un piesārņojošu 
transportlīdzekļu nonākšanu ES tirgū. Priekšlikuma mērķis ir pastiprināt dalībvalstu tirgus 
uzraudzību un nodrošināt saskaņotāku intervences un kontroles līmeni visā Eiropas Savienībā. 
Referents uzsver šīs pieejas nozīmīgumu un pasākumus, kuru mērķis ir nekvalitatīvu preču 
izņemšana no tirgus. ES un dalībvalstu līmenī ir jāizvērš efektīva koordinēšana un uzraudzība, 
lai nodrošinātu, ka tirgus uzraudzības un tipa apstiprinātājiestādes lietderīgi izmanto jaunos 
pasākumus.

7. Laika grafiks

Komisijas ierosinātā saspringtā laika grafika izpilde būs izaicinājums. Līdztekus parastajai 
likumdošanas procedūrai attiecībā uz šo priekšlikumu paredzēts, ka drīz tiks sākta 
komitoloģijas procedūra deleģētajiem un īstenošanas tiesību aktiem, kas ilgs līdz 2012. gada 
vidum. Turklāt no Komisijas priekšlikuma izriet, ka laika grafiks ir samērā sarežģīts (no 2013. 
līdz 2021. gadam), atsevišķi pievēršoties emisijām un drošības pasākumiem, kas piemērojami 
jaunai reģistrācijai, jauniem tipa apstiprinājumiem un veciem tipa apstiprinājumiem. Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nesen ir aicinājusi noteikt mērķus, kādus nozare spēs 
sasniegt.1

Kā minēts iepriekš, laika grafikam jābūt ambiciozam un reālam. Ļoti svarīgi ir savlaicīgi 
noteikt tehniskās un administratīvās prasības, nodrošinot pietiekami daudz laika 
izgatavotājiem, lai izstrādātu, pārbaudītu un ieviestu risinājumus sērijveida 
transportlīdzekļiem, un izgatavotājiem, un dalībvalstu tipa apstiprināšanas iestādēm, lai 
ieviestu jaunas administratīvās sistēmas. Laika grafika racionalizēšanas nolūkā referents var 
apsvērt noteikumu apkopošanu, lai samazinātu termiņus un efektīvi nodrošinātu 

                                               
1 EESK, INT/541, „L kategorijas transportlīdzekļi / apstiprināšana un tirgus uzraudzība” (referents: Ranocchiari), 2011. gada 
19. janvāris.
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vienkāršošanu. Viņš arī apsver izvēles datumu atcelšanu attiecībā uz emisiju posmiem, kas 
ļaus nozarei brīvprātīgi ieviest mazāk piesārņojošus transportlīdzekļus agrākā posmā, lai 
apmierinātu sabiedrības un patērētāju prasības. 


