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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0154/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ralph 
Lehmann, par transportlīdzekļu tehnisko apskašu un daudzu dažādo gāzes balonu 
armatūru saskaņošanu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš bieži ceļo savā autofurgonā pa Eiropu, norāda, ka tad, kad viņa 
transportlīdzeklim periodiski jāveic tehniskā apskate (TÜV), viņš ir spiests atgriezties Vācijā.
Viņš aicina saskaņot tehniskās apskates Eiropā, kas ļautu viņam veikt viņa transportlīdzekļa 
apskati jebkurā vietā Eiropā un saņemt visā Eiropā atzītu tehniskās apskates sertifikātu. Cita 
praktiska problēma, ar ko saskārās lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz dažāda veida 
armatūru, ko viņam jāizmanto gāzes baloniem viņa furgonā, ceļojot pa Eiropu. Tādēļ viņš 
lūdz veikt saskaņošanu arī šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Attiecībā uz transportlīdzekļa apskati Direktīvā 2009/40/EK1 par mehānisko 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm ir noteikti pamatprincipi transportlīdzekļu apskates 
sistēmai Eiropā. Šajā direktīvā noteikts minimālais pārbaužu biežums un rādītāji, kas 
jāpārbauda, taču dalībvalstis drīkst 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/40/EK par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm, OV L 141, 6.6.2009., 12. lpp.
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 saīsināt intervālu starp divām obligātajām tehniskajām apskatēm;
 noteikt, ka papildu aprīkojuma apskate ir obligāta;
 noteikt lielāku pārbaudāmo rādītāju skaitu;
 attiecināt prasību veikt periodiskas apskates arī uz citu kategoriju transportlīdzekļiem;
 noteikt īpašas papildu pārbaudes;
 uz to teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem attiecināt augstākas bremzēšanas 

efektivitātes minimālos standartus nekā noteiktie un iekļaut pārbaudi 
transportlīdzekļiem ar lielāku noslogojumu, ja tādas prasības nepārsniedz tās prasības, 
kas paredzētas transportlīdzekļa sākotnējā tipa apstiprinājumā.

Sakarā ar šīm pieļautajām valstu atkāpēm transportlīdzekļu tehniskās apskates sertifikātu 
savstarpējās atzīšanas sistēma šobrīd joprojām ir ierobežota, izņemot reģistrācijas gadījumus. 
Komisija šobrīd ir sākusi šīs direktīvas pārskatīšanas procesu ar mērķi vairāk saskaņot 
tehniskās apskates veikšanu Eiropā un tādējādi panākt, ka tehniskās apskates savstarpējās 
atzīšanas sistēma darbojas uz vietas.

Ar Direktīvu 1999/36/EK1 Eiropas Savienības tiesību aktos tiek saskaņoti noteikumi par 
pārvietojamām spiediena iekārtām (direktīva šobrīd tiek pārskatīta). Šajā direktīvā paredzēti 
noteikumi par gāzes balonu un dažos gadījumos to vārstu konstrukciju un pārbaudi. Eiropas 
Savienības tiesību akti neattiecas uz gāzes balonu aksesuāriem, tostarp noslēgšanas ierīcēm.  
Noteikumi par gāzes balonu aksesuāru konstrukciju un lietošanu tiek noteikti valstu tiesību 
aktos un dažos gadījumos EN standartos. Komisija šobrīd neplāno ierosināt saskaņotus tiesību 
aktus šajā jomā.

Secinājums

Kas attiecas uz tehniskās apskates savstarpējo atzīšanu Eiropā, Komisija ir informēta par 
ziņotajām nepilnībām un tādēļ jau uzsākusi darbu pie tiesiskā regulējuma pārskatīšanas, lai 
pilnveidotu tehniskās apskates savstarpējo atzīšanas sistēmu.

Attiecībā uz gāzes baloniem Komisija neplāno ierosināt papildu tiesību aktus šajā jomā, jo 
pastāv Eiropas tiesību akti par pārvietojamām spiediena iekārtām, savukārt dažādi to 
aksesuāri jau tiek sasakņoti EN vai ISO standartu sistēmā.”

                                               
1 Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīva 1999/36/EK par pārvietojamām spiediena 
iekārtām, OV L 138, 1.6.1999.


