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Temats: Lūgumraksts Nr. 1462/2010, ko „Skan Auto” vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Markus Vogt, par prasību saskaņošanu attiecībā uz lietotu 
automašīnu apstiprināšanu ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina saskaņot prasības attiecībā uz lietotu automašīnu 
apstiprināšanu Eiropas Savienībā. Viņš uzskata, ka tiem transportlīdzekļiem, kas jau ir 
apstiprināti vienā no ES dalībvalstīm, jābūt apstiprinātiem arī citā dalībvalstī, ja šiem 
transportlīdzekļiem nav veiktas tehniskas izmaiņas. Par piemēru viņš min atšķirīgās tehniskās 
prasības transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) degvielas 
sistēmu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Pērkot automašīnu citā dalībvalstī vai pārvedot to uz dalībvalsti, kas nav dalībvalsts, kurā 
automašīna pirkta (piemēram, mainot dzīves vietu), ES iedzīvotāji saskaras ar 
pārreģistrēšanas formalitātēm. Dažādie noteikumi un atšķirīgās, pretrunīgās prasības 
motorizētu transportlīdzekļu reģistrācijai Eiropas Savienībā rada būtiskus šķēršļus kādā 
dalībvalstī jau reģistrētu transportlīdzekļu pārrobežu pārvadāšanai. 

Lai risinātu lūgumraksta iesniedzēja minētās problēmas, Eiropas Komisija 2012. gadā 
ierosinās vienkāršot vienā dalībvalstī jau reģistrētu motorizētu transportlīdzekļu 
pārreģistrēšanas formalitātes un nosacījumus. Šajā kontekstā Komisija ir uzsākusi sabiedrisku 
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apspriešanu 1, lai konstatētu galvenās grūtības, ar ko saskaras ES iedzīvotāji, kā arī lai 
noteiktu, kā vienkāršot iepriekš citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas 
procedūras. 

Attiecībā uz jauniem motorizētiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar SNG sistēmu, 
2010. gadā Komisija iesniedza priekšlikumu par IV pielikuma grozīšanu Regulā (EK) 
Nr. 661/2009 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību, ierosinot iekļaut 
pielikumā arī dažus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas Komisijas (ANO 
EEK) izdotos noteikumus, jo īpaši ANO EEK Regulu Nr. 67 par motorizētiem 
transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar SNG sistēmu. Šis priekšlikums, ko pašlaik rūpīgi izskata 
Eiropas Parlaments un Padome, ANO EEK Regulu Nr. 67 padarīs par obligāti saistošu ES 
tiesību aktu. Tā kā ES jau ir pievienojusies ANO EEK Regulai Nr. 67, apstiprinājumi, kas 
piešķirti, pamatojoties uz minēto ANO EEK Regulu, principā ir jāatzīst visā ES atbilstoši 
Padomes Lēmumam 97/836/EK par ES pievienošanos ANO EEK 1958. gada Nolīgumam. 
Tādēļ, ja jauna transportlīdzekļa apstiprinājums attiecībā uz īpašu aprīkojumu SNG sistēmas 
izmantošanai atbilstoši ANO EEK Regulai Nr. 67 izsniegts vienā ES dalībvalstī, šis 
apstiprinājums principā jāatzīst arī citās ES dalībvalstīs.
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=
128&displayType=consultation


