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Grozījums Nr. 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

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

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

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu un atbilstoši līdzšinējiem Eiropas normatīvajiem aktiem 
par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm šis normatīvais akts 
būtu jāpieņem nevis regulas, bet gan direktīvas veidā.

Grozījums Nr. 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienībā ir pieņemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekļu drošību. Tomēr ar šādu 
periodisko tehnisko apskašu režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekļi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to ekspluatācijas 
laiku. Šo režīmu vajadzētu piemērot
transportlīdzekļu kategorijām atbilstīgi 

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

tehniskajām apskatēm transportlīdzekļu 
kategorijām, kuras definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
18. marta Direktīvā 2002/24/EK, kas 
attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu 
mehānisko transportlīdzekļu tipa 
apstiprinājumu. Šo režīmu vajadzētu 
piemērot transportlīdzekļu kategorijām, 
kuras definētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido 
sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 
paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 
tehnisku vienību apstiprināšanai, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. maija Direktīvā 
2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm 
un maināmām velkamām mašīnām kopā ar 
to sistēmām, detaļām un atsevišķām 
tehniskām vienībām un ar ko atceļ 
Direktīvu 74/150/EEK.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī regula paredz pārbaudīt 
transportlīdzekļu darbības ekoloģiskos 
parametrus saskaņā ar attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem, jo īpaši 
attiecībā uz trokšņu un gāzu emisiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem lēmumam par to, vai tehniskās
apskates piemērošanas jomu paplašināt, aptverot arī motorizētus divriteņu un trīsriteņu 
transportlīdzekļus, jāpaliek dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 

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

saistīti, gūtie rezultāti ir visai dažādi.
Kopumā tiek atzīts, ka motociklu vadītāji 
savu transportlīdzekli uztur labā kārtībā 
un ar tehnisko stāvokli saistīto 
negadījumu skaits ir neliels. Ceļu 
satiksmes negadījumu statistikā augstākais 
rādītājs ir mopēdu vadītāji — proti, vairāk 
nekā 1400 bojāgājušo 2008. gadā.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti. 
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes dalībnieku 
grupa, ar kuru saistās visaugstākais 
drošības risks, turklāt vispārējā tendence 
liecina, ka bojāgājušo skaits arvien pieaug. 
Attiecīgi, to transportlīdzekļu loks, kuriem 
jāpiemēro šīs apskates, tiks paplašināts, 
tajā iekļaujot visaugstākā riska grupas ceļu 
satiksmes dalībniekus — motorizētus 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļus. 
Mopēdi — kaut gan ceļu satiksmes 
negadījumos ar bojāgājušajiem iesaistīto 
mopēdu skaits ir visai augsts — šo 
transportlīdzekļu lokā nebūtu jāiekļauj, jo 
piemērot tehniskās apskates tik plašam 
transportlīdzekļu lokam nebūtu praktiski, 
un tas būtu pretrunā proporcionalitātes 
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principam.

Or. en

Pamatojums

Piemērot apskati mopēdiem nebūtu praktisks risinājums. Piemēram, lauku apvidos mopēdu 
vadītājiem, lai nokļūtu vietā, kur tiek veiktas tehniskās apskates, būtu jānobrauc gari attālumi 
pa galvenajiem autoceļiem. Tādējādi mopēdu vadītāji gan sevi, gan citus satiksmes 
dalībniekus pakļautu nevajadzīgam riskam.

Grozījums Nr. 16
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tiek uzskatīts, ka vēsturiskie spēkrati 
saglabā tā laikmeta mantojumu, kurā tie 
tika būvēti, bet uz koplietošanas ceļiem tos 
izmanto reti. Tāpēc noteikumiem par šādu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu būtu 
jāpaliek dalībvalstu ziņā. Dalībvalstu 
kompetencē vajadzētu būt arī regulējumam 
citu tipu specializētu transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm.

(9) Vēsturiskie spēkrati saglabā tā laikmeta 
mantojumu, kurā tie tika būvēti. Tiem ir 
kultūras vērtība, un tie ikdienā netiek 
regulāri izmantoti kā pārvietošanās 
līdzeklis. Tāpēc noteikumiem par šādu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu būtu 
jāpaliek dalībvalstu ziņā. Tomēr šādas 
tiesības nedrīkst radīt situāciju, ka 
piemērotie standarti ir stingrāki par 
standartiem, kādi uz attiecīgo 
transportlīdzekli attiecās sākotnēji.
Dalībvalstu kompetencē vajadzētu būt arī 
regulējumam citu tipu specializētu 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm.

Or. de

Pamatojums

Vēsturiskajiem transportlīdzekļiem ir kultūras vērtība, un ikdienā tos kā pārvietošanās 
līdzekli izmanto neregulāri. Tādēļ uz tiem jāattiecina citi noteikumi.

Grozījums Nr. 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Apskašu biežums būtu jāpielāgo 
atbilstīgi transportlīdzekļa tipam un tā 
nobraukumam. Pastāv liela varbūtība, ka 
transportlīdzeklim, sasniedzot konkrētu 
vecumu un — ja to izmanto intensīvi —
zināmu nobraukumu, būs tehniski 
trūkumi. Tāpēc ir pamats palielināt 
apskašu biežumu vecākiem 
transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem 
ar lielu nobraukumu.

(17) Apskašu biežums būtu jāpielāgo 
atbilstīgi transportlīdzekļa tipam. Pastāv 
liela varbūtība, ka transportlīdzeklim, 
sasniedzot konkrētu vecumu, būs tehniski 
trūkumi. Tāpēc ir pamats periodiski veikt 
apskates vecākiem transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļiem ar lielu nobraukumu.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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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) 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. Ja iespējams, tehniskās 
apskates sertifikātam vajadzētu būt 
pieejamam ieinteresētajām personām arī 
elektroniskā veidā, ievērojot personas 
datu aizsardzības prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Krišjānis Kariņš

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 
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.

(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 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja nobraukuma rādījumi tiktu
reģistrēti un reģistrētie dati darīti pieejami
ieinteresētajām personām visā Savienībā. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nolasītie nobraukuma rādījumi, īstenojot 
informācijas apmaiņu, ir pieejami 
elektroniski, ievērojot personas datu 
aizsardzības prasības.
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Ivo Belet

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 
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.

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem valsts robežās ietekmē 
aptuveni 5–12 % lietoto automašīnu 
tirdzniecības, savukārt pārrobežu mēroga 
tirdzniecībā šis īpatsvars ir ievērojami 
augstāks, un tas 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 vai manipulācijas ar to 
būtu vienkāršāk konstatēt, ja kilometrāža 
tiktu reģistrēta tehniskās apskates 
sertifikātos un ja šie sertifikāti būtu obligāti 
jāuzrāda nākošajā apskatē. Tādējādi 
dalībvalstis visā transportlīdzekļa 
ekspluatācijas laikā var kontrolēt 
nobraukuma rādījumu pareizību, 
izmantojot centrālas datubāzes, kurās 
iekļauti atjaunināti dati par visiem 
nobraukuma rādījumiem, ko reģistrē 
atsevišķie tirgus dalībnieki (tirgotāji, 
autoservisi, tehniskās apskates stacijas).
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata par 
nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas.

Or. nl

Grozījums Nr. 22
Krišjānis Kariņš
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Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Tehniskās apskates iekļaujas plašākā 
regulatīvā satvarā, ar ko pārvalda 
transportlīdzekļus visā ekspluatācijas laikā, 
sākot no to apstiprināšanas, reģistrācijas un 
apskates fāzēs līdz pat to nodošanai 
metāllūžņos. Gan nacionālo, gan ražotāju 
uzturēto elektronisko datubāzu izveidei, kā 
arī to savstarpējai savienošanai, principā, 
būtu jāsekmē visas transportlīdzekļu 
pārvaldības ķēdes efektivitāte un jāpalīdz 
samazināt izmaksas un administratīvais 
slogs. Šajā perspektīvā Komisijai vajadzētu 
veikt gan priekšizpēti, gan attiecīgu 
izmaksu un ieguvumu analīzi saistībā ar 
Eiropas mēroga elektroniskās platformas 
izveidi informācijas par 
transportlīdzekļiem apkopošanai, kā arī 
saistībā ar iespējām paplašināt pašreizējā 
informācijas apmaiņas mehānisma 
funkcijas, lai paredzētu tajā iespēju kopīgi 
izmantot nolasītos nobraukuma 
rādījumus un izpētīt vēl plašākas 
informācijas apmaiņas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr



PE507.985v01-00 12/37 AM\930989LV.doc

LV

Grozījums Nr. 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem lēmumam par to, vai tehniskās
apskates piemērošanas jomu paplašināt, aptverot arī motorizētus divriteņu un trīsriteņu 
transportlīdzekļus, jāpaliek dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 28
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Piemērot apskati mopēdiem nebūtu praktisks risinājums. Piemēram, lauku apvidos mopēdu 
vadītājiem, lai nokļūtu vietā, kur tiek veiktas tehniskās apskates, būtu jānobrauc gari attālumi 
pa galvenajiem autoceļiem. Tādējādi mopēdu vadītāji gan sevi, gan citus satiksmes 
dalībniekus pakļautu nevajadzīgam riskam. Turklāt tas nevajadzīgi palielinātu administratīvo 
slogu.
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Grozījums Nr. 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz divriteņu transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm tāpat kā līdz šim būtu 
jāpiemēro subsidiaritātes princips, t.i., būtu jāparedz dalībvalstīm iespēja pašām ieviest savā 
likumdošanā attiecīgas normatīvās prasības.

Grozījums Nr. 30
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēsturiskajiem spēkratiem, (Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzeklis” ir jebkurš motorizēts 

svītrots
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transportlīdzeklis uz diviem riteņiem, ar 
blakusvāģi vai bez tā, kā arī tricikli un 
kvadricikli;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Marita Ulvskog

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 atbilst turpmāk 
minētajam kritērijam:

Or. en

Grozījums Nr. 33
Daniël van der Stoep

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tas ražots vismaz pirms 30 gadiem; – tas ražots vismaz pirms 25 gadiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 34
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā apkopi nodrošina, izmantojot rezerves 
daļas, kas atbilst transportlīdzekļa 

svītrots
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vēsturiskajiem komponentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bernd Lange

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;

– tā apkopi vai restaurāciju veic, 
izmantojot rezerves daļas, kas atbilst 
transportlīdzekļa vēsturiskajiem 
komponentiem, vai attiecīgā laikmeta 
rezerves daļas;

Or. de

Pamatojums

Vēsturiskie spēkrati ir kultūras vērtība. Tādēļ, tos definējot, nepieciešamas skaidras prasības. 
Tikai patiesi vēsturiski spēkrati ir vēsturiskās attīstības liecība. Šajā regulā iekļautā definīcija 
ir pirmā Eiropas tiesību aktos sniegtā vēsturisko spēkratu definīcija. Tā kā ir iespējams, ka to 
kā paraugu izmantos turpmāku likumu izstrādē, tai jābūt īpaši nepārprotamai.

Grozījums Nr. 36
Marita Ulvskog

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
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Grozījums Nr. 37
Bernd Lange

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

– tā galveno komponentu, kā motors, 
bremzes, stūres iekārta, transportlīdzekļa 
klase vai atsperojums, tehniskajos 
parametros nav veiktas izmaiņas vai arī 
tie atbilst attiecīgajam laikmetam;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 39
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; – tā ārējais izskats nav mainīts vai atbilst 
attiecīgajam laikmetam;

Or. de
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Grozījums Nr. 40
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– attiecīgajam laikmetam atbilstošas
izmaiņas ir tādas izmaiņas, ko no 
juridiskā un tehniskā viedokļa bija 
iespējams veikt desmit gadu laikā no 
transportlīdzekļa ražošanas brīža;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Holger Krahmer

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 
noteiktu, vai transportlīdzekļa darbība, 
raugoties no tā drošības un ekoloģiskajiem 
parametriem, atbilst izmantošanai ceļu 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem;

Or. de

Pamatojums

Šajā definīcijā būtu precīzāk jāformulē tas, ka pārbaudīta tiek transportlīdzekļa drošības un
ekoloģisko sistēmu nevainojama darbība.

Grozījums Nr. 42
Bernd Lange
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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 transportlīdzekļa 
daļu un komponentu darbības pārbaude.
Tajā tiek pārbaudīts, vai minētās 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; pārbaudes gaitā netiek veikta 
vispusīga rezerves daļu tipa 
apstiprinājuma kontrole;

Or. de

Pamatojums

Periodiski veicot tehnisko apskati, tiek pārbaudīta transportlīdzekļa darbība, nevis rezerves 
daļu tipa apstiprinājums. Praksē tas nemaz nav iespējams, jo dažas rezerves daļas ir 
iebūvētas tā, ka tās nevar pārbaudīt. Par trūkumu to var atzīt tikai tad, ja tiek konstatēts, ka ir 
iebūvētas rezerves daļas, kurām nav tipa apstiprinājuma un kuras acīmredzami negatīvi 
ietekmē drošības un ekoloģiskos parametrus. Nedrīkst netiešā veidā ierobežot rezerves daļu 
sagādes brīvību.

Grozījums Nr. 43
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) „nobraukuma rādījumu datubāze” 
ir dalībvalsts izveidota datubāze, kurā tiek 
saglabāti dalībvalstī reģistrēto 
transportlīdzekļu nobraukuma rādījumi;

Or. nl
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Grozījums Nr. 44
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 
piekabēm viscaur Savienībā periodiski 
veic tehniskās apskates saskaņā ar šo 
regulu.

Or. ro

Pamatojums

Ņemot vērā Eiropas iekšējā tirgus sekmīgu darbību, ir jābūt iespējai tehnisko apskati veikt 
ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Grozījums Nr. 45
Bernd Lange

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 vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei, kā arī 
autoservisiem, pārbaudes ierīču 
ražotājiem un visām ieinteresētajām 
personām nodrošina nediskriminējošu 
piekļuvi tehniskajai informācijai, kas 
nepieciešama tehniskās apskates veikšanai, 
kā izklāstīts I pielikumā. Komisija pieņem 
sīki izstrādātus noteikumus par 
procedūrām, kā piekļūt I pielikumā 
izklāstītajai tehniskajai informācijai, 
saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Informācijas pieejamībai ir liela nozīme periodisko tehniskās apskates veikšanā. Būtu 
nepieciešams, lai visām ieinteresētajām personām būtu nediskriminējoša piekļuve 
informācijai, kā to paredz arī tiesību akti par tehnisko diagnostiku. Tas ir jānodrošina, lai 
būtu iespējama godīga konkurence.

Grozījums Nr. 46
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem lēmumam par to, vai tehniskās
apskates piemērošanas jomu paplašināt, aptverot arī motorizētus divriteņu un trīsriteņu 
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transportlīdzekļus, jāpaliek dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 48
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Apskates biežums motocikliem būtu jānosaka, izvērtējot arī to īpašniekiem uzlikto finansiālo 
un administratīvo slogu. Tā kā priekšlikums nav ES ekskluzīvā kompetencē, piemērojams 
subsidiaritātes princips. Lēmums par to, vai obligāto tehnisko apskati piemērot mopēdiem un 
motorolleriem, kuru maksimālais ātrums nepārsniedz 45 km/h, arī turpmāk būtu jāatstāj 
dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 49
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro
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Grozījums Nr. 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem lēmumam par to, vai M1, N1 un 
O2 kategorijas transportlīdzekļiem tehniskās apskates veicamas biežāk, jābūt dalībvalstu 
kompetencē.

Grozījums Nr. 51
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Satiksmes drošības garantēšanas nolūkā M1, N1 un O2 kategorijas transportlīdzekļiem ir 
piemēroti un pietiekami apskates veikt 4+2+2 gadu intervālos.



PE507.985v01-00 24/37 AM\930989LV.doc

LV

Grozījums Nr. 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 53
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā mūsdienīgu M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu caurmērā palielinājušos 
nobraukuma spēju, būtiski nepasliktinoties drošības un ekoloģiskajiem parametriem, kā arī 
ņemot vērā iespējas manipulēt ar odometru, apskates biežums nebūtu jāsaista ar 
nobraukumu.

Grozījums Nr. 54
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikt, ka transportlīdzekļiem, kuru nobraukums pārsniedz 160 000 km, tehniskā apskate 
jāveic ik gadu, no satiksmes drošības viedokļa ir pārspīlēti un nesamērīgi.

Grozījums Nr. 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem lēmumam par to, vai M1 un N1 
kategorijas transportlīdzekļiem tehniskās apskates veicamas biežāk, jābūt dalībvalstu 
kompetencē.

Grozījums Nr. 56
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 140 000 km
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 58
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 

svītrots
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turētājs.

Or. ro

Grozījums Nr. 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pēc tehniskās kontroles uz ceļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrā no jomām, kas minētas 1. punktā, 
dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
tehniskās apskates stacijas veic tehnisko 
apskati, pārbaudot vismaz tos elementus, 
kas izklāstīti II pielikuma 3. punktā, un
izmantojot šo elementu pārbaudei norādītās 
metodes.

2. Katrā no jomām, kas minētas 1. punktā, 
dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
tehniskās apskates stacijas veic tehnisko 
apskati, pārbaudot vismaz tos elementus, 
kas izklāstīti II pielikuma 3. punktā. 
Pārbaudīta tiek vienīgi darbība. Atļauts 
celt iebildumus pret komponentiem un 
rezerves daļām, kam nav piešķirts tipa 
apstiprinājums un kas acīmredzami 
negatīvi ietekmē drošības un/vai 
ekoloģiskos parametrus. Pārbaudi veic, 
izmantojot šo elementu pārbaudei norādītās 
metodes.

Or. de

Pamatojums

Periodiski veicot tehnisko apskati, tiek pārbaudīta darbība, nevis rezerves daļu tipa 
apstiprinājums. Praksē tas nemaz nav iespējams, jo dažas rezerves daļas ir iebūvētas tā, ka 
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tās nevar pārbaudīt. Par trūkumu to var atzīt tikai tad, ja tiek konstatēts, ka ir iebūvētas 
rezerves daļas, kurām nav tipa apstiprinājuma un kuras acīmredzami negatīvi ietekmē 
drošības un ekoloģiskos parametrus. Nedrīkst netiešā veidā ierobežot rezerves daļu sagādes 
brīvību.

Grozījums Nr. 61
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– būtiski trūkumi, kas var mazināt 
transportlīdzekļa drošību vai apdraudēt 
pārējos satiksmes dalībniekus, vai citas 
nozīmīgākas neatbilstības;

– būtiski trūkumi, kas var mazināt 
transportlīdzekļa drošību vai apdraudēt 
pārējos satiksmes dalībniekus, trūkumi, 
kas izpaužas kā attiecīgo normu 
pārkāpums attiecībā uz trokšņu un kaitīgo 
vielu — jo īpaši NOx un CO2 — emisiju, 
vai citas nozīmīgākas neatbilstības; 

Or. en

Grozījums Nr. 62
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Odometra rādījumu kontroles nolūkā, 
kā arī gadījumā, ja pēc iepriekšējās
tehniskās apskates attiecīgā informācija 
elektroniski nav paziņota, inspektors 
pieprasa, lai persona, kas uzrāda 
transportlīdzekli apskatei, uzrāda pēc 
iepriekšējās tehniskās apskates izdoto pasi.

4. Standarta aprīkojuma veidā iebūvēta 
odometra kontroles nolūkā inspektora 
rīcībā elektroniski tiek nodota iepriekšējās 
tehniskās apskates informācija. Līdz 
informācijas elektroniskās pārsūtīšanas 
ieviešanai inspektors pieprasa, lai persona, 
kas uzrāda transportlīdzekli apskatei, 
uzrāda pēc iepriekšējās tehniskās apskates 
izdoto pasi. Iepriekšējā tehniskajā apskatē 
nolasītie nobraukuma rādījumi tiek darīti 
pieejami ieinteresētajām personām 
elektroniskā veidā. Attiecīgā informācija 
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nedrīkst saturēt personas datus. 

Or. en

Grozījums Nr. 63
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis savstarpēji atzīst tehniskās 
apskates sertifikātus tāda 
transportlīdzekļa pārreģistrācijas nolūkā, 
kuru pārvieto no vienas dalībvalsts uz 
citu, ja sertifikāts atbilst pārreģistrācijas 
dalībvalsts prasībām attiecībā uz 
tehniskās apskates veikšanas biežumu. 
Pamatu tam nodrošina vienādiem 
standartiem atbilstošas tehniskās apskates 
visās dalībvalstīs. 

Or. de

Pamatojums

Savstarpēja atzīšana ir noderīga arī pārreģistrācijas un pārrobežu tirdzniecības gadījumos. 
Tādēļ visās ES dalībvalstīs ir jābūt spēkā salīdzināmiem standartiem. Pamatu tam nodrošina 
vienādiem standartiem atbilstošas tehniskās apskates visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 64
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tehniskās apskates stacija vai 
attiecīgā gadījumā kompetentā iestāde, 
kas veikusi tehnisko apskati, attiecīgā 
gadījumā pēc katras tehniskās apskates 
nosūta nolasītos nobraukuma rādījumus 



PE507.985v01-00 30/37 AM\930989LV.doc

LV

uz nobraukuma rādījumu datubāzi.

Or. nl

Grozījums Nr. 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja konstatēti būtiski trūkumi, 
kompetentā iestāde lemj par nosacījumiem, 
kādos transportlīdzekli var izmantot pirms 
citas tehniskās apskates iziešanas. Šai citai 
tehniskajai apskatei jānotiek sešu nedēļu 
laikā pēc sākotnējās apskates.

2. Ja konstatēti būtiski trūkumi, valsts 
kompetentā iestāde var lemt par 
nosacījumiem, kādos transportlīdzekli var 
izmantot pirms atkārtotas tehniskās 
apskates iziešanas.

Or. fr

Pamatojums

Atbilstoši subsidiaritātes principam transportlīdzekļu ekspluatācijas aizliegums ir dalībvalstu 
kompetencē, t.i., šis jautājums jāatstāj valstu kompetento iestāžu ziņā.

Grozījums Nr. 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek 
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā 
reģistrāciju atsavina saskaņā ar 3.a pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
XXX, ar ko groza Padomes Direktīvu 
1999/37/EK par transportlīdzekļu 
reģistrācijas dokumentiem, līdz trūkumi ir 

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, valsts 
kompetentā iestāde var aizliegt 
transportlīdzekli izmantot satiksmē uz 
koplietošanas ceļiem un lemt par tā 
reģistrācijas aizturēšanu saskaņā ar 
3.a pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā XXX, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 1999/37/EK par 
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novērsti un ir izdota jauna tehniskās 
apskates pase, kas apliecina, ka 
transportlīdzeklis ir braukšanas kārtībā.

transportlīdzekļu reģistrācijas 
dokumentiem, līdz trūkumi ir novērsti un ir 
izdota jauna tehniskās apskates pase, kas 
apliecina, ka transportlīdzeklis ir 
braukšanas kārtībā.

Or. fr

Pamatojums

Atbilstoši subsidiaritātes principam transportlīdzekļu ekspluatācijas aizliegums ir dalībvalstu 
kompetencē, t.i., šis jautājums jāatstāj valstu kompetento iestāžu ziņā.

Grozījums Nr. 67
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates veic inspektori, kas 
atbilst VI pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam attiecībā uz kompetenci un 
apmācību.

1. Tehniskās apskates veic inspektori, kas 
atbilst VI pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam attiecībā uz kompetenci un 
apmācību. Dalībvalstis, kurās ir spēkā 
stingrākas prasības, var turpināt tās 
piemērot.

Or. de

Pamatojums

Šī ir pirmā reize, kad tiek izvirzītas prasības attiecībā uz inspektoru kompetenci. ES 
dalībvalstīm, kuras ir noteikušas stingrākus standartus, vajadzētu dot iespēju tos saglabāt. 

Grozījums Nr. 68
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis sekmē inspektoru 
pienācīgu apmācību atbilstoši 
kvalifikācijas prasībām.
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Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāsekmē pienācīga inspektoru apmācība atbilstoši kvalifikācijas prasībām.

Grozījums Nr. 69
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu konflikta, 
jo īpaši attiecībā uz ekonomiska, 
personiska rakstura saikni vai radniecību ar 
tā transportlīdzekļa tehniskās apliecības 
turētāju, kam attiecīgā tehniskā apskate 
tiek veikta.

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu konflikta, 
jo īpaši attiecībā uz ekonomiska, 
personiska rakstura saikni vai radniecību ar 
tā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
turētāju, kam attiecīgā tehniskā apskate 
tiek veikta. Tādēļ ir nepieciešami attiecīgi 
sertifikācijas standarti, piemēram, 
izmantojot attiecīgo ISO standartu.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu tehniskās apskates salīdzināmību un neatkarību, Eiropas Savienībā būtu 
jāvienojas par vienādiem sertifikācijas standartiem. piemēram, attiecīgo ISO standartu.

Grozījums Nr. 70
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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 

1. Komisija izpēta, kā visefektīvāk un 
visproduktīvāk izveidot elektroniskas 
transportlīdzekļu informācijas platformu, 
lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
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kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 71
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Informācijas pieejamībai ir liela nozīme periodisko tehnisko apskašu veikšanā. Būtu 
nepieciešams, lai visām ieinteresētajām personām būtu nediskriminējoša piekļuve 
informācijai, kā to paredz arī tiesību akti par tehnisko diagnostiku.

Grozījums Nr. 72
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar priekšlikumiem 
attiecībā uz elektronisko dokumentu 
savstarpējas izmantojamības uzlabošanu 
un standartizāciju un atceļ prasību par 
apskates apliecinājumu, kas minēts 
10. pantā. Divu gadu laikā pēc tam, kad sāk 
piemērot šo regulu, Komisija iesniedz
Eiropas Parlamentam un Padomei 
atbilstošu tiesību aktu priekšlikumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp paredzot 
iespēju atcelt prasību par apskates 
apliecinājumu, kas minēts 10. pantā, kā arī 
iespēju ieviest sistēmu, kas pārrobežu 
tirdzniecības gadījumos ļautu dalībvalstīm 
apmainīties ar informāciju par 
nobraukuma rādījumiem. Divu gadu laikā 
pēc tam, kad sāk piemērot šo regulu, 
Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par veiktās analīzes rezultātiem, 
attiecīgā gadījumā kopā ar šo ziņojumu 
iesniedzot tiesību aktu priekšlikumu. 

Or. nl

Grozījums Nr. 74
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 16. pants svītrots
Komiteja tehnisko apskašu jautājumos
1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Ja 
komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 
procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 
nepanākot rezultātu, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– divu gadu laikā izdarīt pielikumos
grozījumus attiecībā uz šādām prasībām: 
– reģistrēt kā trūkumu inspekcijas gaitā 
konstatētu riepu neatbilstību attiecīgajām 
Eiropas prasībām; 
– noteikt 8.2. punktā „Izplūdes gāzu 
emisija” vērienīgas NOx  izplūdes gāzu un 
daļiņu emisijas bāzes vērtības patlaban 
tirgū laistajiem EURO VI 
transportlīdzekļiem. 

Or. de
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Grozījums Nr. 76
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz piecu gadu laikposmu, sākot ar 
[dienu, kad spēkā stājas šī regula]. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 77
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisijai būtu regulāri jāsniedz 
ziņojumi Eiropas Parlamentam par šīs 
regulas īstenošanu, kā arī tās ietekmi uz 
iekšējo tirgu un rūpniecisko ražošanu 
Savienībā. 

Or. de

Pamatojums

Šeit ir runa par jutīgu Eiropas tautsaimniecības nozari, tāpēc ir būtiski nepieciešama 
pastiprināta pārredzamība un pārskatīšana. 

Grozījums Nr. 78
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

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. 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. 

Or. en

Grozījums Nr. 79
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā].

To piemēro no [viens gads pēc stāšanās 
spēkā]. 

Or. en


