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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums paredz atjauninātus saskaņotus ES noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju tehniskajām apskatēm nolūkā uzlabot ceļu satiksmes drošības un vides 
aizsardzības standartus, kas iekļauti periodiskajās tehniskajās apskatēs. Priekšlikums 
izstrādāts, lai saskaņā ar ES ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēm palīdzētu līdz 
2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Tāpat ar 
priekšlikumu sekmē to emisiju samazinājumu, kuras rada sliktā tehniskā stāvoklī esošu 
transportlīdzekļu uzturēšana.

Referents atbalsta šos galvenos mērķus, un, ņemot vērā atšķirības dalībvalstu piemērotajā 
praksē, atbalsta mērķtiecīgu saskaņošanu atbilstoši subsidiaritātes principam, un tāpēc 
apšauba, vai izvēlētajam instrumentam vajadzētu būt regulai — tā pieļauj mazāk elastības 
dalībvalstīm piemērot noteikumus valsts līmenī.

Turklāt referents uzskata, ka mērķis samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu 
būtu jāsasniedz, vienlaikus nodrošinot proporcionalitāti, un attiecīgi atbalsta pielāgotus 
risinājumus, kas balstīti uz stabilu pierādījumu bāzi. Šajā sakarībā referents vēlas vērst 
uzmanību uz Eiropas Parlamenta ietekmes novērtējuma nodaļas uzsvērtajām neskaidrībām, 
proti,  „pamata pieņēmums par to, ka labāku un biežāku tehnisku apskašu ietekmē varētu 
uzlaboties transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis, priekšlikumā nav nekādā veidā pamatots.”  

Referents arī atzīmē, ka tiesību akta darbības joma ir paplašināta, pārsniedzot Direktīvas 
2009/40/EK robežas un tajā iekļaujot jaunas transportlīdzekļu kategorijas, jo īpaši motorizētus 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļus, vieglās piekabes, kuru masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 
un traktorus, kuru projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h. Tāpat ar priekšlikumu palielina 
apskašu biežumu vecākiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļiem ar lielu nobraukumu. 

Referents nav ierosinājis nekādas izmaiņas ne attiecībā uz likumprojekta formu vai darbības 
jomu, ne arī uz apskašu ilgumu, jo šie ir jautājumi, par ko jālemj atbildīgajai komitejai, un tā 
vietā nolēma savos grozījumos koncentrēties uz vienotā tirgus jautājumiem. IMCO komiteja 
uzskata, ka svarīgākie jautājumi ir šādi:

1. Kā definēt tehniskās apskates

Referents ierosina grozījumu, ar kuru maina tehnisko apskašu definīciju, jo to pašreizējā 
variantā varētu izmantot ļaunprātīgi — ierobežot pārrobežu konkurenci lietotu 
transportlīdzekļu tirdzniecībā. Jo īpaši Komisijas definīcija rada tiesisko nenoteiktību, jo tajā 
kā vispārējā definīcijā vēlreiz apstiprināta prasība apskati veikt saskaņā ar vispārējiem tipa 
apstiprināšanas kritērijiem, taču attiecīgie tipa apstiprināšanas kritēriji jau ir noteikti šīs 
regulas pielikumos.  Tādēļ atbilstoši definīcijai visi transportlīdzekļa komponenti var būt 
iekļauti apskatē, jo drošības dimensiju ir iespējams attiecināt uz tiem visiem.  Taču šādai 
prasībai būtu jāattiecas tikai uz to komponentu pārbaudēm, kuru tips ir apstiprināts saistībā ar 
drošuma un ekoloģiskuma standartiem. Bažas rada tas, ka daži dalībnieki varētu šo normatīvo 
trūkumu izmantot tam, lai aizsargātu lietoto automobiļu vietējo tirgu un atsevišķus 
transportlīdzekļus nepamatoti atzīt par neatbilstošiem. 
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2. Pasākumi, lai konstatētu krāpšanos ar nobraukuma rādījumiem 

Salīdzinot ar cietiem ražojumiem, lietotu automobiļu tirdzniecībai patēriņa tirgu rezultātu 
pārskatā jau trešo gadu pēc kārtas noteikts zemākais tirgus darbības rādītājs, un jo īpaši —
zemākais uzticības rādītājs. Tādēļ referents ierosina uzlabot pasākumus krāpšanās ar odometra 
rādījumiem novēršanai, paplašinot elektroniskās transportlīdzekļu informācijas platformas 
darbības jomu un nodrošinot, ka šī interneta platforma satur visu informāciju par 
transportlīdzekļu nobraukumu. Turklāt referents pauž bažas par to, ka Komisijas priekšlikumā 
aizliegtas jebkāda veida odometra korekcijas, tostarp pielāgojumi nobraukuma palielināšanai, 
kuru veikšana palīdzētu nepamatoti nesamazināt attiecīgo transportlīdzekļu tirgus vērtību.

3. Piekļuve transportlīdzekļu tehnisko apskašu rezultātiem dalībvalstu reģistros, piekļuve 
tehniskajai informācijai un minimālās prasības diagnostikas aprīkojumam

Regula paredz iespēju izveidot Savienības līmenī saskaņotu datu apmaiņas sistēmu, kas 
periodiskās tehniskās apskates stacijām visā Savienībā ļautu piekļūt transportlīdzekļu remonta 
un tehniskās apkopes informācijai. Tomēr referents uzskata, ka šādu piekļuvi nedrīkst 
attiecināt tikai uz kompetentajām iestādēm un periodiskās tehniskās apskates stacijām. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, referents ierosina šādu piekļuvi nodrošināt 
arī autoservisu aprīkojuma ražotājiem, lai tie varētu ražot konkurētspējīgas un efektīvas 
diagnostikas iekārtas. Viņš tāpat ierosina paredzēt alternatīvu apskašu procesu piemērošanu, 
kas būtu ļoti svarīgi, lai atvieglotu izmaksu ziņā efektīvu to transportlīdzekļu apskati, kuru
apskates veikt ir sarežģīti. 

4. Izņēmumi

Referents atzinīgi vērtē izņēmuma noteikšanu attiecībā uz vēsturiskajiem spēkratiem. Tomēr 
viņš uzskata, ka definīcija ir pārāk stingra, un iesaka tā vietā ieviest vecuma pamatkritēriju. 
Turklāt viņš ierosina saglabāt dalībvalstu tiesības lemt par izņēmumu noteikšanu attiecībā uz 
regulas piemērošanu transportlīdzekļiem atbilstoši pašreizējai praksei.

5. Savstarpējā atzīšana

Transportlīdzekļu tehniskās apskates ir saistītas ar motorizēto transportlīdzekļu 
pārreģistrēšanu, ņemot vērā to, ka lielāka Savienības līmeņa saskaņošana periodisko tehnisko 
apskašu jomā atvieglotu transportlīdzekļu pārreģistrēšanu no vienas dalībvalsts uz citu. Šajā 
sakarībā referents ir ieviesis jaunu priekšlikumu, paredzot obligātu periodiskās tehniskās 
apskates sertifikāta savstarpēju atzīšanu visā Savienībā.

6. Pārskatīšana un uzraudzība

Lai turpinātu stiprināt vienoto tirgu, referents ir ieviesis arī pārskatīšanas klauzulu, lai piecus 
gadus pēc šī priekšlikuma pieņemšanas varētu pārliecināties par to, vai ir pieejams potenciāls 
datu par periodisko tehnisko apskašu rezultātiem apmaiņas veicināšanai starp dalībvalstīm.

GROZĪJUMI
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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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) Lai nodrošinātu pienācīgu apskašu 
rezultātu uzraudzību, tehniskās apskates 
sertifikāts būtu jāizdod pēc katras apskates, 
un tas būtu jāsagatavo arī elektroniski, 
tajā iekļaujot tik pat detalizētu 
informāciju par transportlīdzekļa 
identifikāciju un apskates rezultātiem kā 
oriģinālajā tehniskās apskates sertifikātā.
Turklāt dalībvalstīm minēto informāciju 
vajadzētu apkopot un saglabāt centralizētā
datubāzē, lai nodrošinātu, ka periodisko 
tehnisko apskašu rezultātu patiesumu var 
vienkārši pārbaudīt.

Or. en

Pamatojums

Tehnisko apskašu sertifikāti tagad būs jāsagatavo gan papīra formātā, gan elektroniski, lai 
tādējādi izvairītos no sertifikātu viltošanas vai bojāšanas un lai atvieglotu informācijas 
apmaiņu, jo tas palīdzēs izstrādāt elektronisko transportlīdzekļu informācijas platformu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
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vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata par 
nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas.

vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates sertifikātos un ja šīs 
sertifikāti būtu obligāti jāuzrāda nākošajā 
apskatē, un tas turpmāk uzlabotu vienotā 
tirgus darbību lietotu automobiļu 
pārrobežas tirdzniecības jomā. Turklāt 
2012. gada decembrī izdotajā patēriņa 
tirgu rezultātu pārskata astotajā izdevumā 
„Likt tirgiem strādāt patērētāju labā” jau 
trešo gadu pēc kārtas šim tirgus 
segmentam tika noteikts zemākais tirgus 
darbības rādītājs, un jo īpaši — uzticības 
ziņā zemākais novērtējums. Šādu 
krāpšanos ar odometra rādījumiem būtu arī 
sistemātiskākā veidā jāuzskata par 
nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „vēsturisks spēkrats” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kas atbilst visiem 
turpmākajiem kritērijiem:

(7) „vēsturisks spēkrats” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kas ir ražots vai pirmo 
reizi reģistrēts vismaz pirms 30 gadiem un 
ko par vēsturisku atzinusi dalībvalsts 
kompetentā transportlīdzekļu reģistrācijas 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā vēsturisko spēkratu definīcija ir pārāk detalizēta, un tās ietekmē daudzi 
transportlīdzekļi nepelnīti tiktu atstāti ārpus šīs regulas darbības jomas. Nosakot tikai vecuma 
kritēriju un tālāku precizēšanu atstājot dalībvalstu ziņā, tiktu nodrošināta pietiekama elastība 
un tas atbilstu pašreizējai praksei.
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tas ražots vismaz pirms 30 gadiem; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā apkopi nodrošina, izmantojot rezerves 
daļas, kas atbilst transportlīdzekļa 
vēsturiskajiem komponentiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav veiktas nekādas izmaiņas tādu 
galveno komponentu tehniskajos 
parametros kā motors, bremzes, stūres 
iekārta vai atsperojums; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 8
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 
drošības un ekoloģiskajiem parametriem, 
kas ir spēkā apstiprinājuma, sākotnējās 
reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā 
dienā, kā arī aprīkojuma modernizēšanas 
dienā;

(9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai 
saskaņā ar šīs regulas II un III pielikumu 
nodrošinātu, ka transportlīdzeklis ir drošs 
ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem un 
atbilst noteiktajiem ekoloģiskajiem 
parametriem;

Or. en

Pamatojums

Komisijas definīcija rada juridisko nenoteiktību, jo tajā kā vispārējā definīcijā vēlreiz 
apstiprināta prasība apskati veikt saskaņā ar vispārējiem tipa apstiprināšanas kritērijiem, 
taču attiecīgie tipa apstiprināšanas kritēriji (par drošības un emisiju pārbaudēm) jau noteikti 
šīs regulas pielikumos. Ja šis grozījums netiks veikts, jebkurai transportlīdzekļa komponentei, 
kura saņēmusi tipa apstiprinājumu, varētu prasīt piemērot drošuma pārbaudi, un tā rezultātā 
transportlīdzekļus varētu nepamatoti atzīt par apskates prasībām neatbilstošiem.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

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, diagnostikas iekārtu 
ražotājiem un attiecīgā gadījumā 
kompetentajām iestādēm 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 
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pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, ar šo grozījumu ierosina arī diagnostikas 
iekārtu ražotājiem dot iespēju gūt labumu no piekļuves periodisko tehnisko apskašu 
tehniskajiem datiem, lai tie varētu projektēt un ražot efektīvas un konkurētspējīgas 
diagnostikas iekārtas. Pastāv bažas, ka, atsaucoties uz I pielikumu, var tikt noteiktas 
neatbilstošas informēšanas prasības ražotājiem, jo I pielikuma prasības ir daudz plašākas 
nekā attiecībā uz periodiskajām tehniskajām apskatēm noteiktās. Tādēļ, gatavojot grozījumus 
šim atzinuma projektam, var ierosināt papildu labojumus.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saņemot transportlīdzekļa 
pārreģistrācijas pieteikumu — ja 
transportlīdzekļa izcelsme ir citā 
dalībvalstī — reģistrācijas iestādes atzīst 
transportlīdzekļa tehniskās apskates 
sertifikātu, pārreģistrācijas brīdī 
pārbaudot tā derīgumu. Sertifikāta 
derīgumu nosaka atbilstoši sākotnējā 
sertifikāta derīguma termiņam, izņemot 
gadījumus, kad šāda sertifikāta 
sākotnējais derīguma termiņš pārsniedz 
maksimālo juridiski noteikto termiņu 
dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis tiek 
pārreģistrēts. Šādā gadījumā derīguma 
termiņu saīsina un aprēķina no dienas, 
kurā transportlīdzeklis saņēma sākotnējo 
tehniskās apskates sertifikātu. Pirms šīs 
regulas piemērošanas sākuma dalībvalstis 
informē viena otru par tehniskās apskates 
sertifikāta formātu, ko atzinušas to 
attiecīgās kompetentās iestādes, kā arī par 
norādījumiem saistībā ar sertifikātu 
autentiskuma pārbaudēm.

Or. en
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Pamatojums

Lai atvieglotu motorizēto transportlīdzekļu pārreģistrēšanu Savienībā, ar šo grozījumu ievieš 
sistēmu tehniskās apskates sertifikātu savstarpējai atzīšanai dalībvalstīs no dienas, kad sāks 
piemērot šo regulu.

Grozījums Nr. 11
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 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. 
Līdz šim datumam tehniskās apskates 
stacijas iepriekš minēto informāciju 
kompetentajai iestādei var nosūtīt jebkurā 
citā veidā. Dalībvalstis nosaka laikposmu, 
kurā kompetentā iestāde glabā minēto 
informāciju. Kompetentā iestāde šo 
informāciju centralizētajā datubāzē glabā 
36 mēnešus no tās saņemšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai atvieglotu informācijas apmaiņu, kas ļaus veidot elektronisko 
transportlīdzekļu informācijas platformu.

Grozījums Nr. 12
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 

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
metodes izstrādi, lai atvieglotu piekļuvi 
informācijai par transportlīdzekļu 
tehnisko apskašu rezultātiem, odometra 
rādījumiem un transportlīdzekļu 
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kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

reģistrācijas informācijai dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem. Komisija, apstrādājot publiski 
pieejamus datus, izmanto esošos IT 
risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts, lai izpētītu iespējas saistībā ar savstarpēju piekļuvi apskašu datu 
informācijai visā Savienībā, to balstot arī uz informāciju, ko daudzas dalībvalstis jau šodien 
dara pieejamu tiešsaistē, tādā veidā samazinot izmaksas un izvairoties dubulta darba. Citu 
valstu kompetentajām iestādēm jau ir nodrošināta piekļuve šādai informācijai, tādēļ 
priekšizpētē būtu jākoncentrējas tikai uz to, lai noteiktu nepieciešamo datu minimālo apjomu.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Ziņojumi

Komisija vēlākais [piecu gadu laikā pēc 
šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
īstenošanu un ietekmi, jo īpaši attiecībā uz 
noteikumu par darbības jomu efektivitāti, 
tehnisko apskašu veikšanas biežumu un 
attiecībā uz rezultātiem, kas gūti izvērtējot 
iespēju ieviest elektronisko 
transportlīdzekļu informācijas platformu, 
kas minēta 15. pantā, un tehniskās 
apskates sertifikātu savstarpēju atzīšanu. 
Ziņojumā izvērtē arī to, vai ir 
nepieciešams atjaunināt šīs regulas 
pielikumus, īpaši ņemot vērā tehnikas 
attīstību un praksi. Šo ziņojumu iesniedz 
pēc apspriešanās ar 16. pantā minēto 
komiteju, un atbilstošā gadījumā tam 
pievieno likumdošanas priekšlikumus.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pārskatīšanas klauzula ir galvenais pārraudzības mehānisms, lai nodrošinātu 
efektīvu ierosinātās regulas īstenošanu un maksimālu labumu patērētājiem un uzņēmumiem 
vienotajā tirgū.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
manipulācijas ar odometru vai tā 
izmainīšana tiek uzskatīta par nodarījumu 
un par to tiek piemērotas iedarbīgas, 
proporcionālas, preventīvas un 
nediskriminējošas sankcijas.

2. Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
manipulācijas ar odometru vai tā 
izmainīšana tiek uzskatītas par nodarījumu 
un par to tiek piemērotas iedarbīgas, 
proporcionālas, preventīvas un 
nediskriminējošas sankcijas, izņemot 
attiecībā uz odometra rādījumu 
pielāgojumiem, tos palielinot, ko 
pilnvarojusi veikt tehniskās apskates 
stacija vai kompetentā iestāde, lai 
koriģētu iepriekšējās nelegālās 
manipulācijas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka, ja transportlīdzekļa odometra rādījumi ir nelikumīgi viltoti, tos 
tehniskās apskates stacija vai kompetentā iestāde var likumīgi palielināt, lai nodrošinātu, ka 
attiecīgie transportlīdzekļi reāli netiek atzīti par neatbilstošiem un var saņemt periodiskās 
tehniskās apskates apstiprinājumu nākotnē.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pielikums – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma gadījumos, kad īpašajam 
transportlīdzekļa dizainam nav iespējams 
piemērot šajā pielikumā minētās apskašu 
metodes, apskati veic atbilstoši īpašām 
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alternatīvām apskašu metodēm, ko iesaka 
dalībvalsts kompetentās iestādes. Ja tiek 
izmantotas šajā pielikumā neminētas 
apskašu metodes, tās kompetentajai 
iestādei jāapstiprina rakstiski.

Or. en

Pamatojums

Dažu transportlīdzekļu, piemēram, ātrgaitas traktoru un automašīnu ar piekabēm, apskates 
veikt var būt īpaši grūti, ņemot vērā to konstrukciju īpatnības vai arī to, ka tehniskās apskates 
stacijas šādām apskatēm ir tik ļoti nepiemērotas, ka izmaksas, lai uzlabotu aprīkojumu dažu 
reti sastopamu transportlīdzekļu apskašu veikšanai, būtu nesamērīgas. Tādēļ jābūt 
pieejamām alternatīvām nestandarta metodēm, kuras attiecīgā kompetentā iestāde ir skaidri 
apstiprinājusi.


