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ĪSS PAMATOJUMS

Ar katru gadu iekšējais tirgus kļūst arvien vairāk savstarpēji saistīts; preču aprite Eiropas 
Savienībā norisinās vēl nepieredzētā intensitātē. Tas nozīmē, ka ir radušies jauni saskaņošanas 
uzdevumi attiecībā uz ceļu drošību. 

Referents atbalsta Eiropas Komisijas regulā ierosināto galveno virzienu. Tomēr viņš uzskata, 
ka tekstā ir nepieciešami atsevišķi būtiski uzlabojumi, lai pietiekami palielinātu šīs regulas 
nozīmi. 

Pirmkārt, ierosinātā riska novērtējuma sistēma jāievieš visā Eiropas līmenī. Tas ir drošākais 
veids, kā izstrādāt patiesu kāda uzņēmuma riska novērtējumu. Arvien vairāk transportlīdzekļu 
šķērso robežas un tādēļ ir jāzina, kuri uzņēmumi citās dalībvalstīs tiek uzskatīti par 
riskantiem. Bez riska novērtējuma sistēmām valstu līmenī to nav iespējams panākt.

Otrkārt, inspektoriem ir jābūt iespējai piekļūt jaunākajiem tehnisko apskašu ziņojumiem un uz 
tiem var pamatoties, sagatavojot ikviena uzņēmuma riska novērtējumu. Eiropas Savienībā 
nebūtu jāievieš papildu administratīvais slogs, tā vietā būtu jāizstrādā padziļināta sistēma, lai 
noteiktu potenciāli bīstamos transportlīdzekļus uz Eiropas ceļiem.

Visbeidzot, uz ceļiem veicamo pārbaužu procedūrām ir jābūt precīzākām un to saturam ir 
jābūt nepārprotamam un skaidram. Piemēram, ja uz ceļa veiktās sākotnējās pārbaudes laikā ir 
konstatēti trūkumi, tad ir jāveic detalizēta pārbaude. Pēc Komisijas ierosinātā teksta nav 
skaidrs, kādas ir tālākās darbības.  Tas pats attiecas uz transportlīdzekļa remontdarbiem. 
Remontdarbi ir jāveic profesionāļiem, un tos uz ceļa nevar veikt šoferis vai inspektors. Tādēļ 
gadījumā, ja tiek konstatēti bīstami trūkumi, tie ir jānovērš tuvākajā autoservisā.

Referents uzskata, ka 12 mēneši ir pārāk īss laikposms, lai uzsāktu šīs regulas piemērošanu. 
Viņš iesaka 60 mēnešu laikposmu visa nepieciešamā aprīkojuma iegādei un personāla 
apmācīšanai.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pārbaudes uz ceļiem būtu jāveic, 
izmantojot riska novērtējuma sistēmu. 
Dalībvalstis var izmantot riska 
novērtējuma sistēmu, kas izveidota saskaņā 
ar 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 

(6) Pārbaudes uz ceļiem būtu jāveic, 
izmantojot riska novērtējuma sistēmu 
Savienības mērogā. Dalībvalstis var 
izmantot riska novērtējuma sistēmu, kas 
izveidota saskaņā ar 9. pantu Eiropas
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2006. gada 15. marta 
Direktīvā 2006/22/EK par minimālajiem 
nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai 
saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem 
attiecībā uz darbībām autotransporta jomā 
un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK 
atcelšanu.

Parlamenta un Padomes 2006. gada 
15. marta Direktīvā 2006/22/EK par 
minimālajiem nosacījumiem Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 
īstenošanai saistībā ar sociālās jomas 
tiesību aktiem attiecībā uz darbībām 
autotransporta jomā un par Padomes 
Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu.

Or. en

Pamatojums

Pievienotā vērtība piemīt tikai Eiropas mēroga riska novērtējuma sistēmai. Pieaugošās 
mobilitātes laikā preču pārvadājuma transportlīdzekļi arvien biežāk šķērso robežas, un šajā 
saistībā riska novērtējuma sistēma vien dalībvalstu robežās tikai daļēji ietekmēs drošību uz 
ceļiem.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Izmantojot mobilās pārbaudes 
vienības, kavēšanās būtu mazāka, un 
mazākas būtu arī izmaksas, kas rodas 
ekspluatantiem, jo šādā veidā detalizētākas 
pārbaudes ir iespējams veikt turpat — tieši 
ceļa malā. Zināmos apstākļos detalizētāku 
pārbaužu veikšanai var izmantot arī 
tehniskās apskates stacijas.

(13) Izmantojot mobilās pārbaudes 
vienības, kavēšanās būtu mazāka, un 
mazākas būtu arī izmaksas, kas rodas 
ekspluatantiem, jo šādā veidā detalizētākas 
pārbaudes ir iespējams veikt turpat — tieši 
ceļa malā. Detalizētāku pārbaužu veikšanai 
var izmantot arī tehniskās apskates stacijas,
ja tās atrodas netālu.

Or. en

Pamatojums

Ja ir jāveic detalizētāka kontrole, tad šajā nolūkā ir jābūt pieejamai mobilās pārbaudes 
vienībai vai arī netālu atrodas tehniskās apskates stacija.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai visā Savienībā izveidotu 
saskaņotāku sistēmu tehnisko pārbaužu uz 
ceļiem veikšanai, ārkārtīgi svarīga nozīme 
ir sadarbībai un paraugprakses apmaiņai 
starp dalībvalstīm. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāizvērš vēl lielāka sadarbība arī operatīvo 
pasākumu laikā. Šādas sadarbības satvarā 
periodiski būtu jāorganizē arī saskaņotas 
pārbaudes uz ceļiem.

(15) Lai visā Savienībā izveidotu 
saskaņotāku sistēmu tehnisko pārbaužu uz 
ceļiem veikšanai, ārkārtīgi svarīga nozīme 
ir sadarbībai un paraugprakses apmaiņai 
starp dalībvalstīm. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāizvērš vēl lielāka sadarbība arī operatīvo 
pasākumu laikā. Šādas sadarbības satvarā 
periodiski būtu jāorganizē gan saskaņotas 
pārbaudes uz ceļiem, gan arī informācijas 
apmaiņa par tehnisko pārbaužu uz ceļiem 
un tehnisko apskašu rezultātiem.

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskās pārbaudes uz ceļiem veic, 
nediskriminējot transportlīdzekļa 
vadītājus pēc valsts piederības vai pēc 
valsts, kurā komerciālais 
transportlīdzeklis reģistrēts vai nodots 
ekspluatācijā.

Or. en

Pamatojums

Līdzšinējā pieredze liecina, ka autovadītāji tiek diskriminēti, ja viņu vadītajiem 
transportlīdzekļiem ir atšķirīgu valstu numuru zīmes. Šāda prakse ir jāpārtrauc.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Katra dalībvalsts katra kalendārā gada 
laikā veic sākotnējās pārbaudes uz ceļiem, 

Katra dalībvalsts ikviena kalendārā gada 
laikā veic sākotnējās ikvienā dalībvalstī 
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kuru kopskaits atbilst vismaz 5 % no 
kopējā 3. panta 1. punktā minēto
transportlīdzekļu skaita, kuri ir reģistrēti 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

reģistrēto atbilstīgo transportlīdzekļu
pārbaudes uz ceļiem, kuru kopskaits atbilst 
vismaz 5 % no kopējā minēto atbilstīgo
transportlīdzekļu skaita, kuri ir reģistrēti 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem būtu jāattiecas tikai uz to autotransporta līdzekļu 
kategoriju, kas ir atbilstīga tehnisko pārbaužu veikšanai uz ceļiem. Atsauce uz kopējo 
transportlīdzekļu skaitu rada nesamērīgus administratīvos šķēršļus.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts līmenī ievieš riska novērtējuma 
sistēmu pārbaužu uz ceļiem veikšanai, 
kuras pamatā ir to trūkumu skaits un 
smaguma pakāpe, kas konstatēti atsevišķu 
uzņēmumu ekspluatētiem 
transportlīdzekļiem. Riska novērtējuma 
sistēmu administrē dalībvalsts kompetentā 
iestāde.

1. Savienības līmenī ievieš riska 
novērtējuma sistēmu pārbaužu uz ceļiem 
veikšanai, kuras pamatā ir to trūkumu 
skaits un smaguma pakāpe, kas konstatēti 
atsevišķu uzņēmumu ekspluatētiem 
transportlīdzekļiem. Riska novērtējuma 
sistēmu katrā dalībvalstī administrē 
dalībvalsts kompetentā iestāde. Pārbaužu 
dati būtu jāapkopo Savienības līmenī, un 
katra uzņēmuma novērtēšana jāveic, 
pamatojoties uz Savienības mērogā 
apkopotajiem datiem par uz ceļiem 
veiktajām tehniskajām pārbaudēm un 
tehniskajām apskatēm.

Or. en

Pamatojums

Efektīva pievienotā vērtība piemīt riska novērtējuma sistēmai tikai visā Eiropas līmenī. Nav 
iemesla izstrādāt jaunu riska novērtējuma sistēmu tikai nolūkā izveidot jaunas 
administratīvās spējas. 

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstī reģistrēta transportlīdzekļa 
vadītājiem transportlīdzeklī jātur 
tehniskās apskates pase, kas izdota pēc 
pēdējās tehniskās apskates, kā arī 
ziņojums par pēdējo veikto pārbaudi uz 
ceļa, ja vien tas pieejams.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šai informācijai ir jābūt elektroniski pieejamai pārbaužu veikšanas vietās visās dalībvalstīs. 
Nav iemesla nēsāt līdzi papildu dokumentus nolūkā palielināt administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrs atsevišķs uzņēmums nodrošina, ka 
transportlīdzekļi, kurus tas ekspluatē, 
vienmēr ir braukšanas kārtībā.

3. Katrs atsevišķs uzņēmums un
transportlīdzekļa vadītājs nodrošina, ka 
transportlīdzekļi, kurus tas ekspluatē, 
vienmēr ir braukšanas kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Arī transportlīdzekļa vadītājam ir jāuzņemas atbildība par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārbauda tehniskās apskates pasi un 
attiecīgā gadījumā ziņojumu par tehnisko 
pārbaudi uz ceļa, kam jāglabājas 
transportlīdzeklī saskaņā ar 7. panta 
1. punktu;

(a) pārbauda tehniskās apskates pasi un 
ziņojumu par tehnisko pārbaudi uz ceļa;
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Or. en

Pamatojums

Tehniskās apskates pasei un iepriekšējam ziņojumam par tehnisko pārbaudi uz ceļa ir jābūt 
pieejamam elektroniski, lai uzņēmumiem neradītu papildu administratīvo slogu un sekmētu 
raitas pārbaudes uz ceļiem.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkarībā no tā, kā norisinājusies 
sākotnējā pārbaude, inspektors var 
pieņemt lēmumu par to, vai
transportlīdzeklim vai tā piekabei būtu
jāveic detalizētāka pārbaude uz ceļa.

Ja sākotnējās pārbaudes laikā konstatēti 
trūkumi, transportlīdzeklim vai tā piekabei 
tiek veikta detalizētāka pārbaude uz ceļa.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu būt šaubām par to, vai ir nepieciešama detalizētāka pārbaude, ja trūkumi ir 
konstatēti pēc sākotnējās pārbaudes.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Inspektors nedrīkst atļaut ekspluatēt 
transportlīdzekli, kam konstatēti bīstami 
trūkumi, līdz šie trūkumi pārbaudes 
veikšanas vietā nav tikuši novērsti. 
Inspektors var atļaut izmantot šādu 
transportlīdzekli, lai nonāktu tuvākajā 
autoservisā, kur attiecīgos trūkumus 
iespējams novērst, ar nosacījumu, ka 
bīstamie trūkumi ir apmierinošā veidā 
izlaboti tā, lai transportlīdzeklis varētu 
nonākt attiecīgajā autoservisā, un ka netiek 
radīts tūlītējs risks šā transportlīdzekļa 
pasažieru vai citu ceļu satiksmes 

Inspektors nedrīkst atļaut ekspluatēt 
transportlīdzekli, kam konstatēti bīstami 
trūkumi, līdz šie trūkumi nav tikuši 
novērsti kādā no tuvākajiem 
autoservisiem, ar nosacījumu, ka bīstamie 
trūkumi ir apmierinošā veidā izlaboti tā, lai 
transportlīdzeklis varētu nonākt attiecīgajā 
autoservisā, un ka netiek radīts tūlītējs risks 
šā transportlīdzekļa pasažieru vai citu ceļu 
satiksmes dalībnieku drošībai.
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dalībnieku drošībai.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu būt papildu riskam saistībā ar remontdarbiem, kas tiek veikti uz ceļa. Visi 
trūkumi jāizlabo tuvākajā vietā, kur ir pieejami profesionāli speciālisti.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Inspektors transportlīdzeklim, kam 
konstatēti bīstami trūkumi, var atļaut 
aizbraukt līdz tuvākajai vietai, kur šo 
transportlīdzekli var salabot vai aizturēt.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 To piemēro no [12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā].

To piemēro no [60 mēneši pēc stāšanās 
spēkā].

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt pietiekami daudz laika, lai iegādātos nepieciešamās iekārtas un izveidotu 
informācijas apmaiņas mehānismu Eiropas līmenī.


