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valstpiederīgais Jos Aalders, par obligātu kustību detektoru uzstādīšanu 
automašīnās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ieviest obligātu kustību detektoru uzstādīšanu privātajās 
automašīnās. Viņš sniedz dažus nesen notikušu gadījumu piemērus, kad bērni, kas tikuši 
atstāti automašīnā, ir nomiruši vai gandrīz nomiruši. Lūgumraksta iesniedzējs pauž uzskatu, 
ka kustību detektors līdzīgi kā obligātie bērnu sēdekļi un drošības jostas var novērst daudz 
ciešanu, jo tas raida signālu, lai nodrošinātu, ka vecāki vai aprūpētāji neatstāj savus bērnus 
bez uzraudzības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

EK visu transportlīdzekļu tipu obligāts apstiprinājums attiecas uz lielāko daļu pasažieru 
automašīnu kategoriju.  Tādējādi šīm mehānisko transportlīdzekļu kategorijām ir jāatbilst 
visām attiecīgajām EK tipa apstiprinājuma direktīvām, lai šādas automašīnas varētu laist tirgū.   
EK tipa apstiprinājuma direktīvas nosaka dažādas uzbūves un darbības prasības, kuras ir 
balstītas uz vairākiem mērķiem drošības un vides jomā.  Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, ir 
sīki izstrādātas prasības attiecībā uz automašīnu drošības jostām un ierobežotājsistēmām 
(grozītā Direktīva 77/541/EEK).  Eiropas Parlaments un Padome pašreiz apspriež jaunu EK 
regulu, kas paredzēta, lai uzlabotu mehānisko transportlīdzekļu drošības tipa apstiprinājuma 
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prasības1.   

Tomēr pagaidām kustību detektoru uzstādīšanu nav paredzēts iekļaut kā atsevišķu EK tipa 
apstiprinājuma prasību mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Kopienas tiesību aktu ieviešanu 
šajā jomā būtu jābalsta uz atzītiem pētījumiem, kas pierāda, ka šāds pasākums, kā tehniska 
prasība transportlīdzekļiem, bija nepieciešams un atbilstošs risinājums attiecībā uz šo 
problēmu.   Komisijai nav informēta par jebkādu pētījumu attiecībā uz šīs problēmas apjomu 
vai par to, ka šādi detektori kā nosacījums  transportlīdzekļa tipa aptipinājumam, būtu 
risinājums attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām.  Piemēram, efektīvāk būtu 
šādus kustību detektorus pārdot kā atsevišķu aprīkojumu, nevis noteikt kā transportlīdzekļa 
uzbūves prasību, jo īpaši tāpēc, ka tikai noteiktam procentuālam skaitam pasažieru ir mazi 
bērni.  Turklāt detektoru kā obligātas tipa apstiprinājuma prasības ieviešana varētu attiekties 
tikai uz jauniem transportlīdzekļiem, kurus paredzēts laists tirgū, un tāpēc nebūtu risinājums  
attiecībā uz apritē esošajiem transportlīdzekļiem.    

Jebkurā gadījumā šādu tipa apstiprinājuma prasību neesamība neliedz ieviest valsts 
pasākumus saistībā ar kustību detektoru izmantošanu transportlīdzekļos ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi ir atbilstoši Kopienas tiesību aktiem.       

Secinājums

Komisija atzīst, ka ikviens bērna nāves gadījums, kuru varēja novērst, ir pamats ļoti 
nopietnām bažām.  Tomēr šķiet, ka šī jautājuma risināšanai ir efektīvāki paņēmieni nekā 
uzbūves prasības transportlīdzekļiem.  Jo īpaši dalībvalstis būtu tiesīgas veikt pasākumus 
saistībā ar šādu detektoru izmantošanu.

                                               
1  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai  par tipa apstiprinājuma prasībām 
attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību(COM(2008)316 galīgā redakcija, 
23.5.2008.). 


