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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1172/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais W. M., par 
noteikumiem attiecībā uz vieglo automobiļu, kravas automobiļu un dzīvojamo 
furgonu atļauto pilno masu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina grozīt vieglo automobiļu un kravas automobiļu klasificēšanu 
atkarībā no to atļautās pilnās masas. Viņš ierosina, ka transportlīdzekļi, kuru maksimālais 
svars nepārsniedz 7,5 tonnas, būtu jāuzskata par vieglajiem automobiļiem vai ka vieglo un 
kravas automobiļu nošķiršanai būtu jāievieš termins „komerciāls transportlīdzeklis”.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka daudzu pilsētu centros neatkarīgi no transportlīdzekļa 
lieluma šobrīd aizliegts iebraukt transportlīdzekļiem, kas smagāki par 3,8 tonnām. Šajā 
kategorijā ietilpst daudzi dzīvojamie furgoni. Tāpēc dzīvojamo furgonu īpašnieki savus 
iegādātos transportlīdzekļus nevar izmantot paredzētajam mērķim. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka autobusi bieži ir lielāki un smagāki, tomēr tiem nepiemēro pilnas masas sistēmu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Tiesību akti par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumiem 
(Pamatdirektīva 2007/461) nosaka vispārīgas definīcijas klasifikācijai transportlīdzekļu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un 
atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva).
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ražošanas jomā Savienībā. Galvenais nošķīruma princips ir tas, vai ar transportlīdzekli 
galvenokārt ir paredzēts pārvadāt personas vai preces, un pēc šī principa var nošķirt M 
kategorijas transportlīdzekļus (transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai) un N 
kategorijas transportlīdzekļus (paredzēti preču pārvadāšanai). Tālāk šīs kategorijas tiek 
sadalītas sīkāk, piemēram, atkarībā no pasažieru skaita (kategorijai M) un tehniski 
pieļaujamās maksimālās pilnās masas (kategorijai N).

Tipa apstiprinājuma tiesību akti neierobežo maksimālo masu M1 kategorijas 
transportlīdzekļiem (tas ir, transportlīdzekļiem, kuros sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas, 
neskaitot vadītāju). Tie arī neierobežo autofurgonu (tas ir, „mobilo māju” ar mazāk nekā 
astoņām sēdvietām, neskaitot vadītāju) maksimālo masu, lai gan vispārējā prakse ir ražot 
šādus transportlīdzekļus, izmantojot virsbūvi no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru 
maksimālā masa ir ierobežota 3 500 kg apmērā. Tādējādi daudzi autofurgoni atbilstoši tipa 
apstiprinājumam nepārsniedz 3 500 kg.

Nošķīrums starp komerciāliem un nekomerciāliem transportlīdzekļiem, uz ko aicina 
lūgumraksta iesniedzējs, kaut kādā mērā jau pastāv ES tiesību aktos, kas attiecas uz satiksmi 
un transportlīdzekļu izmantošanu un kas vairāk pievēršas komerctransportam, kuru izmanto 
iekšējā tirgus darbībās. Piemēram, tiesību akts par piekļuvi sauszemes transporta tirgum 
attiecas vienīgi uz komerctransportu un neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas vieglāki nekā 
3 500 kg, un uz transportlīdzekļiem, kas piemēroti un paredzēti atbilstoši to uzbūvei un 
aprīkojumam ne vairāk kā deviņu personu, ieskaitot vadītāju, pārvadāšanai1. Vēl viens 
piemērs ir tāds, ka uz privātajiem automobiļiem un dzīvojamiem furgoniem neattiecas ES 
noteikumi par ceļu lietošanas maksāšanas sistēmām2, kuri attiecas uz transportlīdzekļiem, kas 
smagāki par 3 500 kg un kas paredzēti vai tiek izmantoti preču pārvadāšanai pa ceļu.

Pilsētas transporta sistēmas ir Eiropas transporta sistēmas neatņemams elements un kā tāds ir 
neatņemama kopējās transporta politikas sastāvdaļa saskaņā ar EK Līguma 70.–80. pantu. 
Taču Komisija Rīcības plānā mobilitātei pilsētās3 ir jau atzinusi, ka noteikumi par iebraukšanu 
pilsētu centros ir atkarīgi no vietējiem apstākļiem. Vietējās iestādes saskaņā ar subsidiaritātes 
principu var vislabāk lemt par atbilstošiem ierobežojumiem. Šādi ierobežojumi var izrietēt no 
pilsētas infrastruktūras īpatnībām, no nepieciešamības ierobežot troksni, aizsargāt vēsturisko 
centru utt. Pilsētas un vietējās iestādes var arī vislabāk novērtēt, kādiem transportlīdzekļiem 
jānodrošina iebraukšana pilsētu centros un kāda ir sabiedriskā transporta — pilsētas un 
tālsatiksmes autobusu — darbības efektivitāte. Tomēr saskaņā ar Rīcības plāna mobilitātei 
pilsētās prioritātēm Komisija atbalsta paraugprakses apmaiņu un koordināciju starp šīs jomas 
attiecīgajām iestādēm.

Secinājums
Komisija norāda ka daudzi šajā lūgumrakstā uzvirzītie jautājumi ir vietējo, reģionālo un valsts 
iestāžu kompetencē. Tādējādi Komisija vērš lūgumraksta iesniedzēja uzmanību uz 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK (1999. gada 17. jūnijs) par dažu infrastruktūru 
lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem. (OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.).
3 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Rīcības plāns mobilitātei pilsētās” (COM(2009)0490 galīgā redakcija).
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koordinēšanu un paraugprakses apmaiņu, uz ko tā mudina Rīcības plānā mobilitātei pilsētās.

Komisija neplāno grozīt tipa apstiprinājuma noteikumus, kas ir arī iekļauti vairāk nekā 120 
noteikumos, ko pieņēmusi Ženēvā esošā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komiteja.


