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satiksmes drošības aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina saskaņot kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem ES līmenī. Jo īpaši viņš ierosina vairākus pasākumus, lai 
uzlabotu ceļu satiksmes drošību, kam būtu jākļūst obligātiem visām automašīnām, piemēram, 
pirmās palīdzības aptieciņas, brīvroku ierīces, lai novērstu mobilo tālruņu lietošanu u. tml.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Jautājums par vienādiem kvalitātes un drošības standartiem visās dalībvalstīs visiem 
gaidāmiem jaunajiem transportlīdzekļiem ir iekļauts Direktīvā 2007/46/EK1. Saskaņā ar šīs 
direktīvas 1. pantu tās mērķis ir izveidot saskaņotu administratīvu noteikumu un vispārēju 
tehnisko prasību sistēmu, kā apstiprināt visus jaunos transportlīdzekļus Eiropas Savienībā.

Jautājums par mehānisko transportlīdzekļu ES izcelsmes valsts noteikšanu vairs nav būtisks, 
jo, lai izveidotu Eiropas Savienības iekšējo tirgu un lai tas varētu labi darboties, ar 
Direktīvu 2007/46/EK dalībvalstu apstiprināšanas sistēmas tika aizstātas ar ES apstiprināšanas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko 

izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanai (Pamatdirektīva); OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.
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procedūru, kuras pamatā ir pilnīgas saskaņošanas princips. Tādējādi šim nolūkam vairs nav 
sertificējošās dalībvalsts.

Uz transportlīdzekļu priekšējo lukturu spuldžu nomaiņu attiecas Direktīva 76/756/EEK1. Šīs 
direktīvas II pielikuma 1. punktā noteikts, ka tehniskās prasības apgaismes ierīču uzstādīšanai 
mehāniskajos transportlīdzekļos ir izklāstītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 482 2., 5. un 
6. punktā un to 3. līdz 9. pielikumā. ANO/EEK Noteikumu Nr. 48 5.23. pantā noteikts: 
„Lampas ar apstiprinātu(-iem) gaismas avotu(-iem) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 37 jāierīko 
transportlīdzeklī tā, lai gaismas avotu varētu pareizi nomainīt bez eksperta palīdzības un bez 
īpašiem rīkiem papildus tiem, ko transportlīdzeklī nodrošinājis ražotājs. Transportlīdzekļa 
ražotājam kopā ar transportlīdzekli jānodrošina detalizēts nomainīšanas procedūras apraksts.” 
Tajā skaidri noteikts, ka jābūt nodrošinātai pietiekami plašai vietai rokām, lai pieaudzis 
cilvēks varētu darboties. Pretējā gadījumā ražotājam jānodrošina īpašs rīks.

Ja neņem vērā jautājumu par to, vai tiešām ir nepieciešami vai lietderīgi ierīkot iekšējos litru 
skaitītājus transportlīdzekļu degvielas tvertnēs, lai izvairītos no degvielas sūkņu radītās 
krāpniecības degvielas uzpildes laikā, šādu ierīču uzstādīšana radītu nesamērīgu papildu slogu 
transportlīdzekļu ražotājiem, kuri nav atbildīgi par šādu krāpniecību.

ES tiesību akti neregulē transportlīdzekļos iebūvēto drošības aprīkojumu. Dažās dalībvalstīs ir 
pieņemti īpaši valsts tiesību akti, kuros noteikts pienākums iebūvēt transportlīdzeklī pirmās 
palīdzības aptieciņu, ko lūdzis arī lūgumraksta iesniedzējs. Saistībā ar to informatīvos nolūkos 
Komisija savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par dalībvalstīs pieprasīto drošības 
aprīkojumu3. Pagaidām Komisija nav uzskatījusi par nepieciešamu saskaņot pirmās palīdzības 
izmantojumu ES.

Saskaņā ar daudzu ekspertu un pētījumu atklājumiem papildu darbību veikšana 
transportlīdzekļa vadīšanas laikā var ievērojami mazināt koncentrēšanās spēju un uzmanību, 
radot nevajadzīgu apdraudējumu vadītājam un citiem satiksmes dalībniekiem. Tas jo īpaši 
attiecas uz sarunām pa telefonu, pat ja tiek izmantoti mobilā telefona ar balss kontroli 
piederumi. Šādi piederumi par saprātīgu cenu ir viegli pieejami tirgū, un pašlaik par to 
ierīkošanu un izmantošanu atbild automašīnas vadītājs.

Attiecībā uz braukšanas pārbaudēm Direktīvā 2006/126/EK par vadītāju apliecībām jau ir 
noteiktas obligātās prasības par teorijas pārbaudes un prasmju pārbaudes saturu un raksturu. 
Dalībvalstis var brīvi lemt par teorijas pārbaužu veidu (mutiski vai rakstiski). Direktīvā atļauts 
daļu praktiskās pārbaudes veikt īpašā pārbaudes vidē, taču ir būtiski pārbaudīt kandidātu 
spējas arī reālā satiksmes vidē. Tomēr apmācība, kuras mērķis ir veikt vadītāja apliecības 
iegūšanai paredzēto pārbaudi, ES līmenī vēl netiek regulēta.
Secinājums

                                               
1 Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 

tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.).

2 OV L 323, 6.12.2011., 46. lpp.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad.
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Vairums no lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem, piemēram, par vienlīdzīgiem 
drošības standartiem vai transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem, jau ir ietverti ES tiesību 
aktos lūgumrakstā minētajā izpratnē.

Komisija pašreiz neplāno uzsākt darbību attiecībā uz tādiem jautājumiem kā iekšējie litru 
skaitītāji degvielas tvertnēm un mobilo telefonu ar balss kontroli piederumi, jo pirmajā 
gadījumā tas radītu nesamērīgu slogu ražotājiem, bez pierādījuma, ka ES ir izplatīta degvielas 
sūkņu radītā krāpniecība, bet otrajā gadījumā tas būtiski nesamazinātu risku, ko rada centieni 
veikt papildu darbības transportlīdzekļa vadīšanas laikā.

Attiecībā uz pirmās palīdzības aptieciņām Komisija uzskata, ka, ņemot vērā subsidiaritātes 
principu, dalībvalstis ir atbildīgas par lēmumu, vai to iebūvēšana transportlīdzekļos būtu 
obligāta.

Attiecībā uz braukšanas apmācību Komisija apsvērs iespēju turpmākajā direktīvas 
pārskatīšanā saskaņot braukšanas apmācību.

Jebkurā gadījumā Komisija turpinās uzlabot ceļu drošību un patērētāju aizsardzību sadarbībā 
ar visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, ieskaitot inovāciju mašīnbūves tehnoloģijās un 
ņemot vērā satiksmes apstākļu izmaiņas.


