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Temats: Lūgumraksts Nr. 1011/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jens 
Wiedenmann un kam pievienots 41 paraksts, par obligātu ABS sistēmas 
uzstādīšanu transportlīdzekļos ES 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret priekšlikumu noteikt, ka transportlīdzekļos ES ir obligāti 
jāuzstāda ABS (pretbloķēšanas bremžu sistēma). Viņš norāda, ka ES ar šo pasākumu pārkāpj 
savu pilnvaru robežas un ka šis pasākums ir nesamērīgs. Viņš pieprasa šo pasākumu atsaukt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

2008. gadā pašgājēju divriteņu transportlīdzekļu ceļu satiksmes negadījumos Eiropā gāja bojā 
5520 braucēji. Turklāt ir aprēķināts, ka smagi ievainoto skaits ir 5,5–13 reizes lielāks nekā 
bojāgājušo skaits. Viegli ievainoto braucēju skaits, kas cietuši ceļu satiksmes negadījumos, 
Eiropas Savienībā varētu būt 66 000–155 000 gadā. Viens no rentablākajiem drošības 
pasākumiem tipa apstiprinājuma tiesību aktos, ko Komisija ir konstatējusi un novērtējusi 
visaptverošā ietekmes novērtējumā1, ir uzlaboto bremžu sistēmu obligāta uzstādīšana 
motocikliem.

Ir pieejama tikai viena uzlaboto bremžu tehnoloģija, kas strādā pret kaitējošu riteņu bloķēšanu 
paniskas bremzēšanas gadījumā, un tā ir pretbloķēšanas bremžu sistēmas tehnoloģija. 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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Pretbloķēšanas bremžu sistēma kavē braucēja kritienu paniskas apturēšanas gadījumā, 
nodrošinot braucējam samērā labas izredzes novērst negadījumu. Tā arī palīdz samazināt 
bremzēšanas ceļu pat mainīgos ceļa apstākļos un palielina braucēja paļāvību, pilnā mērā 
izmantojot bremzēšanas sistēmu.

Uzlaboto bremžu sistēmu obligātas uzstādīšanas priekšrocības un trūkumi tika analizēti 
ietekmes novērtējumā, kura pamatā bija zinātniskā literatūra un jaunākie dati par 
negadījumiem, kā arī analīžu (pēc) negadījuma rezultāti. Analīzēs tika ņemti vērā vides, 
ekonomiskie un sociālie aspekti, kā arī lietderība, efektivitāte un saskaņotība ar citiem 
saistītajiem tiesību aktiem. Tika aprēķināts, ka caurmēra ieguvums ne tikai patērētājiem, bet 
sabiedrībai ir trīs reizes lielāks nekā izmaksas, un paredzams, ka desmit gadu laikā pēc 
pasākuma ieviešanas papildus ieguvumiem no ceļu satiksmes negadījumu kaitīgās ietekmes 
mazināšanas tiks izglābti aptuveni 6000 dzīvību. Tāpat kā ar ikvienas tehnoloģijas 
izmantošanu, arī šīs tehnoloģijas izmantošanai ir gan priekšrocības, gan trūkumi. 
Pretbloķēšanas bremžu sistēmām priekšrocību ir daudz vairāk nekā trūkumu. Tādēļ Komisija 
ir pārliecināta, ka ierosinātais pasākums noteikti ir patērētāju interesēs un nāks par labu 
visiem ES pilsoņiem.

Attiecībā uz juridiskā instrumenta izvēli — regulas izmantošana tā vietā, lai pārstrādātu šobrīd 
piemērojamo pamatdirektīvu1, atbilst labāka regulējuma principiem un ieteikumiem CARS 21 
ziņojumā, kurā izklāstīta stratēģija konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskajam 
regulējumam Savienībā 21. gadsimtam. Tādēļ tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi atcelt visas 
atsevišķās direktīvas, nepazeminot aizsardzības līmeni. Šajās direktīvās noteiktās prasības ir 
jāpārņem ierosinātajā regulā vai tās deleģētajos aktos, un tās attiecīgā gadījumā ir jāaizstāj, 
atsaucoties uz attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas 
(ANO EEK) noteikumiem. Komisija ir apņēmusies īstenot šo vienkāršošanu un tādēļ 
ierosināja regulu, lai aizstātu pamatdirektīvu.

Secinājums

Pēc gandrīz 7 gadus ilgas apspriešanās ar ieinteresētajām personām un pēc rūpīgām Komisijas 
dienestu pārdomām šajā ilgajā laika periodā, ņemot vērā ieinteresēto personu atsauksmes, 
Komisija pirms priekšlikuma pieņemšanas 2010. gada oktobrī secināja, ka ir ievēroti 
proporcionalitātes un subsidiaritātes principi. Kopš tā laika priekšlikums atrodas Padomē un 
Eiropas Parlamentā, un tie abi saskaņā ar LESD 294. pantu pārbauda visas priekšlikuma 
detaļas un pieņems galīgo lēmumu. 

                                               
1 OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp.


