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ĪSS PAMATOJUMS

Cilvēkiem arvien vairāk pārvietojoties pār Eiropas Savienības robežām, ir nepieciešama 
lielāka tiesību aktu saskaņotība attiecībā uz ceļiem veicamajām pārbaudēm. Tas ir 
nepieciešams ne tikai lielākas satiksmes drošības nolūkā, bet arī, lai pilsoņiem sniegtu derīgu 
informāciju par transportlīdzekļiem, kas iegādāti citā dalībvalstī. Līdz ar tehnoloģiju attīstību 
nepieciešams pielāgot tiesību aktus, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri līdz šim regulā 
nav bijuši ietverti.

Referents ierosina dažus uzlabojumus tekstā.

Pirmkārt, tehniskās apskates pasei un tehniskās apskates protokolam ieinteresētajām 
personām ir jābūt pieejamiem elektroniski. Tostarp inspektoram, kurš veic tehnisko pārbaudi 
tehniskās apskates centrā tajā dalībvalstī, kur mašīna tagad ir reģistrēta, vai pat mašīnas 
pircējam. Odometra rādījumu pieejamība ir būtiska, lai nepieļautu, ka šie rādījumi tiek 
izmainīti.

Otrkārt, dalībvalstu starpā jau pastāv informācijas apmaiņas mehānisms — EUCARIS. Nav 
nepieciešams izveidot jaunu informācijas apmaiņas mehānismu vai veikt priekšizpētes darbus 
par Eiropas mēroga elektroniskās platformas izveidi informācijas apkopošanai par 
transportlīdzekļiem. Tā vietā Komisijai ir jāizpēta iespējas paplašināt EUCARIS satvaru. 
Referents uzskata, ka tas būs efektīvāks un visātrāk īstenojams risinājums. 

Visbeidzot, referents uzskata, ka sankcijas par krāpšanos ar odometra rādījumiem ir 
nelietderīgas, ja odometra rādījumi ir pieejami ieienteresētajām personām. Odometra rādījumu 
pieejamība ieinteresētajām personām radīs vēlmi tos grozīt.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 
un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vietējās transporta darbībās kravas 
automobiļu vietā arvien biežāk izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h. Ņemot vērā, ka potenciālais risks, 
kas saistās ar šiem transportlīdzekļiem, ir 
identisks kravas automobiļu radītajam 
riskam, tiem būtu jāpiemēro tāda paša 
veida tehniskās apskates kā kravas 

(8) Vietējās transporta darbībās kravas 
automobiļu vietā arvien biežāk izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h, un tādējādi konkurē ar 
tradicionālajiem kravu pārvadājumu 
veidiem. Ņemot vērā, ka potenciālais risks, 
kas saistās ar šiem transportlīdzekļiem, ir 
identisks kravas automobiļu radītajam 
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automobiļiem. riskam, tiem būtu jāpiemēro tāda paša 
veida tehniskās apskates kā kravas 
automobiļiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā T5 kategorijas transportlīdzekļi arvien vairāk piedalās ceļu satiksmē, uz tiem pilnībā 
būtu jāattiecina tehniskās pārbaudes.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai pārbaudītu transportlīdzekļus un jo 
īpaši to elektronisko drošības aprīkojumu, 
ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejamas katra 
atsevišķa transportlīdzekļa tehniskās 
specifikācijas. Tālab transportlīdzekļu 
ražotājiem būtu ne vien jāsniedz pilnīgs 
datu kopums, kas atspoguļots atbilstības 
sertifikātā, bet vajadzētu arī darīt 
pieejamus tos datus, kas nepieciešami, lai 
pārbaudītu, kā darbojas ar drošību un vides 
prasību ievērošanu saistītie komponenti. 
Līdzīgā veidā šajā nolūkā būtu jāpiemēro 
noteikumi attiecībā uz piekļuvi 
informācijai par remontu un tehnisko 
apkopi, lai tehniskās apskates stacijām, 
kurās tiek veiktas pārbaudes, būtu pieejami 
šie informācijas elementi, kas nepieciešami 
apskates veikšanai. Šie noteikumi ir īpaši 
svarīgi elektroniski kontrolēto sistēmu 
jomā, un tiem būtu jāattiecas uz visiem 
ražotāja uzstādītajiem elementiem.

(11) Lai pārbaudītu transportlīdzekļus un jo 
īpaši to elektronisko drošības aprīkojumu, 
ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejamas katra 
atsevišķa transportlīdzekļa tehniskās 
specifikācijas. Tālab transportlīdzekļu 
ražotājiem būtu ne vien jāsniedz pilnīgs 
datu kopums, kas atspoguļots atbilstības 
sertifikātā, bet vajadzētu arī darīt 
pieejamus tos datus, kas nepieciešami, lai 
pārbaudītu, kā darbojas ar drošību un vides 
prasību ievērošanu saistītās sistēmas.
Datos būtu jāiekļauj detalizēta 
informācija, ar kuras palīdzību var 
kontrolēt transportlīdzekļa drošības 
sistēmu darbību tā, lai tās būtu iespējams 
pārbaudīt periodiskas tehniskās apskates 
apstākļos un sniegt paredzamu atbilstības 
vai neatbilstības novērtējumu. Līdzīgā 
veidā šajā nolūkā būtu jāpiemēro 
noteikumi attiecībā uz piekļuvi 
informācijai par remontu un tehnisko 
apkopi, lai tehniskās apskates stacijām, 
kurās tiek veiktas pārbaudes, būtu pieejami 
šie informācijas elementi, kas nepieciešami 
apskates veikšanai. Šie noteikumi ir īpaši 
svarīgi elektroniski kontrolēto sistēmu 
jomā, un tiem būtu jāattiecas uz visiem 
ražotāja uzstādītajiem elementiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
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) 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, 
ieinteresētajām personām vajadzētu būt 
pieejamai arī elektroniskajai tehniskās 
apskates pases versijai.

Or. en

Pamatojums

Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu izvēlēties vienu tehniskās apskates pases 
elektronisko versiju. Tas sekmēs informācijas apmaiņu un šajā sfērā ieviesīs iekšējā tirgus 
elementus.

Grozījums Nr. 4
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 

(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 kilometrāžas rādījumi un to 
pieejamība ieinteresētajam personām tiktu 
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būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata 
par nodarījumu, par kuru var tikt 
piemērotas sankcijas.

nodrošināta visā Savienībā. Dalībvalstīm 
odometru rādījumu pieejamība būtu 
jānodrošina, izmantojot pastāvošo 
sadarbības sistēmu — EUCARIS;

Or. en

Grozījums Nr. 5
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 
pašreizējā informācijas apmaiņas 
mehānisma EUCARIS darbības 
paplašināšanu ar mērķi šajā platformā 
ietvert apmaiņu ar odometru rādījumiem 
un izpētīt vēl plašākas informācijas 
apmaiņas iespējas.

Or. en

Pamatojums

Starp dalībvalstīm jau pastāv un darbojas informācijas apmaiņas sistēma EUCARIS. Šī 
sistēma valstīm sniedz iespēju apmainīties ar informāciju par automašīnu reģistrāciju un 
autovadītāju tiesībām, kas palīdz cīnīties pret automašīnu zādzībām un krāpšanos, tās 
reģistrējot. Šo pastāvošo sistēmu vajadzētu izmantot kā pamatu, attīstot informācijas 
apmaiņas iespējas starp ES valstīm.
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Grozījums Nr. 6
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. Dalībvalstis nodrošina, ka odometra 
kontroles nolūkā, ja tas parasti uzstādīts, 
inspektoriem elektroniski sniedz
informāciju no iepriekšējām tehniskām 
apskatēm. Odometra rādījumiem, kas 
konstatēti iepriekšējās tehniskās apskates 
laikā, ieinteresētajām personām ir jābūt 
pieejamiem elektroniski.

Or. en

Pamatojums

Krāpšanos ar odometra rādījumiem apturēs odometra rādījumu pieejamība un nevis 
sankcijas. Vēlme viltot odometra rādījumus izzudīs, ja automašīnas pircējam būs iespēja 
pārbaudīt odometra rādījumus, kas konstatēti pēdējās tehniskās pārbaudes laikā.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visas dalībvalstis savstarpēji atzīst 
tehnisko apskašu sertifikātus tāda 
transportlīdzekļa pārreģistrācijas nolūkā, 
kuru pārvieto no vienas dalībvalsts uz 
citu, ja sertifikāts ir spēkā esošs, ņemot 
vērā apskašu veikšanas biežumu 
pārreģistrācijas dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Vienas dalībvalsts tehnisko apskašu sertifikātu atzīšana visās pārējās dalībvalstīs ir būtisks 
solis, pabeidzot iekšējā tirgus īstenošanu.
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Grozījums Nr. 8
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 veic priekšizpēti, apzina 
izmaksas un ieguvumus, kas saistās ar 
elektroniskās transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, izmantojot 
esošos un jau īstenotos IT risinājumus 
attiecībā uz starptautisko datu apmaiņu, 
lai mazinātu izmaksas un izvairītos no 
dublēšanās. Izvērtējumā apsver 
vispiemērotāko veidu, kā savienot esošās 
valstu sistēmas, lai nodrošinātu 
informācijas apmaiņu ar tehnisko apskašu 
datiem un odometra rādījumiem starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras 
atbild par transportlīdzekļu tehniskajām 
apskatēm, reģistrāciju un apstiprināšanu, 
tehniskās apskates stacijām, apskašu 
veikšanai nepieciešamā aprīkojuma un 
transportlīdzekļu ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9
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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sankcijas odometra rādījumu viltošanu neapturēs. Informācijas pieejamība par iepriekšējiem 
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odometra rādījumiem viltošanu varētu apturēt, neparedzot sankcijas vai naudas sodus.


