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ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads
Jaunu L kategorijas transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma prasības pašreiz ir noteiktas 
Pamatdirektīvā 2002/24/EK un vēl 14 direktīvās, kurās ir atsauces uz šo pamatdirektīvu. Ļoti 
plašs transportlīdzekļu loks ietilpst L kategorijā: elektriskie velosipēdi, mopēdi, divu un trīs 
riteņu motocikli, kvadricikli un slēgtas virsbūves kvadricikli. Komisija cenšas modernizēt 
pašreiz spēkā esošo tiesisko regulējumu, lai panāktu turpmāk norādītos mērķus.

 Tiesiskā regulējuma vienkāršošana. Direktīva 2002/24/EK un 14 ar to saistītās 
direktīvas būtu jāatceļ un jāaizstāj ar ierosināto regulu, kurā paredzēti pamatnoteikumi 
un darbības joma. Visas sīki izstrādātas tehniskās prasības būtu jādefinē vēlākā posmā, 
pieņemot deleģētos aktus. Turklāt Komisijas vēlme ir pamazām panākt saskaņošanu 
starptautiskā līmenī.

 Emisiju samazināšana. Komisija ierosina trīs pakāpju pieeju, katru reizi ieviešot arvien 
stingrākus emisijas ierobežojumus attiecībā uz L kategorijas transportlīdzekļiem.

 Ceļu satiksmes drošības uzlabošana. Ir ierosinātas trīs galvenās funkcionālās drošības 
prasības, lai uzsāktu risināt L kategorijas transportlīdzekļu sliktos rādītājus attiecībā uz 
ceļu satiksmes drošību, paredzot obligātas bremžu pretbloķēšanas sistēmas vidējas 
jaudas vai lieljaudas motocikliem, manipulāciju novēršanu piedziņas mehānismā un 
automātisku priekšējā luktura ieslēgšanās ierīci.

 Labāka jauno tehnoloģiju izmantošana, risinot jautājumu par tāda tiesiskā regulējuma 
trūkumu, kas attiecas, piemēram, uz elektriskajiem un hibrīda dzinēju 
transportlīdzekļiem.

 Tirgus uzraudzības uzlabošana, lai izvairītos no tā, ka tirgū nonāk transportlīdzekļi, 
sistēmas un sastāvdaļas, kas neatbilst tipa apstiprinājuma prasībām ES tirgū.

2. Priekšlikuma dimensija transporta jomā
2.1. Ceļu satiksmes drošība

Pašreiz apmēram 6000 pašgājēju divriteņu transportlīdzekļu braucēju ik gadu iet bojā uz ES 
ceļiem. Pašgājēju divriteņu transportlīdzekļu braucēji sastāda 16 % no bojāgājušo kopējā 
skaita uz ES ceļiem, bet to daļa kopā nobrauktajos kilometros veido tikai 2 %. Pašgājēju 
divriteņu transportlīdzekļu braucēju risks iet bojā negadījumu rezultātā vidēji ir 18 reizes 
lielāks nekā autobraucējiem. Kamēr kopējais bojāgājušo skaits uz ceļiem iepriekšējos desmit 
gados ir ievērojami samazinājies, tas tā nav attiecībā uz pašgājēju divriteņu transportlīdzekļu 
braucējiem.

2.1.1. Pretbloķēšanas bremžu sistēmas

Komisija ierosina noteikt, ka vairāku kategoriju motocikli obligāti jāaprīko ar pretbloķēšanas 
bremžu sistēmām. Pašgājēju divriteņu transportlīdzekļu pretbloķēšanas bremžu sistēmu (ABS) 
pozitīvā ietekme uz satiksmes drošību ir pārliecinoši apstiprināta ar vairākiem pētījumiem.
Tiek vērtēts, ka, izmantojot ABS, varētu novērst 20–35 % visu negadījumu un ievērojami 
mazināt pārējo negadījumu seku smagumu. Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta šādu 
viedokli. Tomēr obligāto aprīkošanu būtu jāattiecina arī uz L3e–A1 apakškategorijas 
transportlīdzekļiem (mazjaudas motocikliem). Attiecībā uz šo kategoriju Komisijas 
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priekšlikumā ir noteikts, ka ražotāji lemj par to, vai aprīkot motociklus ar pretbloķēšanas 
sistēmu vai ar mazāk jaudīgu kombinēto bremžu sistēmu. Pretbloķēšanas bremžu sistēmas 
mazjaudas motocikliem šķiet īpaši vajadzīgs tālab, ka daudzi jauni vadītāji sāk savu 
braukšanas pieredzi ar šīs kategorijas motocikliem.

2.1.2. Automātiska priekšējo lukturu ieslēgšanās

Komisija ierosina, ka visi L kategorijas transportlīdzekļi jāaprīko ar automātiskas priekšējo 
lukturu ieslēgšanās ierīci ne vēlāk kā līdz 2013. gadam, lai padarītu tos labāk saredzamus 
citiem satiksmes dalībniekiem. Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta Komisijas 
priekšlikumu. Šis pasākums kļūst arvien svarīgāks, jo, sākot no šā gada, visi jaunie vieglie 
automobiļi ir jāaprīko ar lukturiem, kas ieslēgti visu diennakti, tādējādi samazinot pašgājēju 
divriteņu transportlīdzekļu relatīvo saredzamību.

2.1.3. Apvidus transportlīdzekļi

Ar 2. panta 2. punktu „transportlīdzekļi, kurus galvenokārt paredzēts izmantot apvidū,” ir 
izslēgti no šīs regulas darbības jomas. Neliekas, ka tas veicinātu satiksmes drošību. Daudzi no 
šiem apvidus transportlīdzekļiem (piemēram, enduro motocikli, triāla motocikli un visurgājēji 
var tikt lietoti un bieži arī tiek lietoti uz koplietošanas ceļiem. Tāpēc arī tiem būtu jāatbilst 
nepieciešamajām funkcionālajām drošības prasībām lietošanai uz ceļiem. Atzinuma 
sagatavotājs ierosina izveidot transportlīdzekļu papildu apakškategorijas, iekļaujot tajās 
enduro motociklus un triāla motociklus, kā arī visurgājējus.

2.1.4. Sadursmju testu veikšanas standarti
Uz L kategorijas transportlīdzekļiem vēl netiek attiecinātas prasības par sadursmju testu 
veikšanu pirms to pārdošanas ES. Jo īpaši kvadricikli un slēgtas virsbūves kvadricikli šķiet 
drošāki nekā tie patiesībā ir. Nāvējošu traumu risks šajos transportlīdzekļos ir daudz lielāks 
nekā vieglajos automobiļos. Tāpēc Komisijai būtu rūpīgi jāizpēta iespēja turpmāk ieviest 
šādus standartus, kā arī ņemt vērā jaunas tehnoloģijas.

2.2. Emisijas

Kaut arī ar L kategorijas transportlīdzekļiem tiek veikti tikai 3 % no kopējā nobraukuma, to 
toksiskās emisijas ir nesamērīgi augstas. Ja netiks pieņemti papildu pasākumi, to emisiju 
samazināšanās, ko rada citu kategoriju autotransports, automātiski izraisīs L kategorijas 
transportlīdzekļu emisijas daļas palielināšanos salīdzinājumā ar kopējo emisiju apjomu.

Komisija ierosina stingrākas emisijas prasības tipa apstiprināšanai jaunu tipu L kategorijas 
transportlīdzekļiem:
 Euro 3 (euro 4 L3e tipa motocikliem) 2014. gadā,
 Euro 4 (euro 5 L3e tipa motocikliem) 2017. gadā,
 Euro 5 (euro 6 L3e tipa motocikliem) 2020. gadā.

Principā atzinuma sagatavotājs piekrīt ierosinātajām emisiju robežvērtībām un ieviešanas 
grafikam. Tomēr Euro 4 līmenis attiecībā uz mopēdiem būtu jāievieš 3 gadus agrāk, jo 
mopēdi ietilps apakškategorijā, kas izraisa vislielāko piesārņojumu, vērtējot emisijas.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar šo regulu paredzēts izveidot 
saskaņotus L kategorijas transportlīdzekļu 
ražošanas noteikumus, tādējādi nodrošinot 
iekšējā tirgus darbību. L kategorijas 
transportlīdzekļi ir divu riteņu, trīs riteņu 
vai četru riteņu transportlīdzekļi, 
piemēram, pašgājēji divu riteņu 
transportlīdzekļi, tricikli, ceļu kvadricikli 
un slēgtas virsbūves kvadricikli. Citi mērķi 
ir vienkāršot spēkā esošo tiesisko 
regulējumu, veicināt to, lai samazinātos 
emisijas īpatsvars kopējā autotransporta 
emisijā un lai emisijas daļa būtu 
proporcionāla, uzlabot vispārējo drošību, 
pielāgoties tehnikas attīstībai un uzlabot 
tirgus uzraudzības noteikumus.

3. Ar šo regulu paredzēts izveidot 
saskaņotus L kategorijas transportlīdzekļu 
ražošanas noteikumus, tādējādi nodrošinot 
iekšējā tirgus darbību. L kategorijas 
transportlīdzekļi ir divu riteņu, trīs riteņu 
vai četru riteņu transportlīdzekļi, 
piemēram, pašgājēji divu riteņu 
transportlīdzekļi, tricikli, ceļu kvadricikli, 
visurgājēji un slēgtas virsbūves kvadricikli.
Citi mērķi ir vienkāršot spēkā esošo 
tiesisko regulējumu, veicināt to, lai 
samazinātos emisijas īpatsvars kopējā 
autotransporta emisijā un lai emisijas daļa 
būtu proporcionāla, uzlabot vispārējo 
drošību, pielāgoties tehnikas attīstībai un 
uzlabot tirgus uzraudzības noteikumus.

Pamatojums

Šī regula jāattiecina arī uz visurgājējiem, lai izvairītos no autotransporta līdzekļu un apvidus 
transportlīdzekļu atšķirību ļaunprātīgas izmantošanas. Daudzus no šiem visurgājējiem var 
izmantot un bieži tie arī tiek izmantoti uz koplietošanas ceļiem. Tāpēc arī tiem būtu jāatbilst 
obligātajām funkcionālajām drošības prasībām lietošanai uz ceļiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) L kategorijas transportlīdzekļu 
braucēji pieder pie mazaizsargātas ceļa 
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lietotāju grupas, kuru vidū ir vislielākais 
ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo 
un cietušo skaits. Tāpēc šī regula būtu 
jāsaskaņo ar Eiropas ceļu satiksmes 
drošības politiku 2011.–2020. gadam un 
ar to būtu jāievieš efektīvi galvenie 
drošības pasākumi, lai nodrošinātu 
braucējus ar transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar drošākajam tehnoloģijām par 
pieņemamu cenu. Kopā ar prasībām par 
drošu stabilizējošu sistēmu pagriezienos, 
apgaismojumu un pasākumiem pret 
neatļautām tehniskām manipulācijām, ar 
regulu ievieš obligātu pretbloķēšanas 
bremžu sistēmu (ABS) vairāku kategoriju 
jauniem motocikliem. Izvēlēto drošības 
pasākumu efektivitāte, kurus būtu 
jāpapildina ar labāku  L kategorijas 
transportlīdzekļu vadītājiem paredzētu un 
ceļu infrastruktūrai pielāgotu apmācību 
un izglītību, ir labi testēta un pārbaudīta 
ar izpēti un pētījumiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Vairākās dalībvalstīs ir noteikts, ka 
mopēdu un motociklu vadītājiem dienas 
laikā obligāti jābrauc ar ieslēgtiem tuvās 
gaismas lukturiem. Lai uzlabotu mopēdu 
un motociklu braucēju drošību, būtu 
jānosaka, ka transportlīdzekļi obligāti 
jāaprīko ar automātisku priekšējā luktura 
ieslēgšanos. Ņemot vērā to, ka šis 
pienākums ir attiecināts arī uz četru 
riteņu transportlīdzekļiem, pastāv 
nepārprotams risks, ka divriteņu 
transportlīdzekļu braucēji varētu zaudēt 
redzamības priekšrocības, kuras tām bija 
agrāk. Tālab Komisijai ziņojumā par šīs 
regulas piemērošanu būtu jāierosina 
jauni pasākumi un gaismas papildu 
drošības ierīces, kas ļaus atjaunot 
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zaudētās redzamības priekšrocības.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Lai sekmētu L3e–A1 
apakškategorijas mazjaudas motociklu 
obligātu aprīkošanu ar pretbloķēšanas 
bremžu sistēmu (ABS), dalībvalstīm būtu 
jāpiešķir iespēja nodrošināt ražotājiem un 
patērētājiem pagaidu finansiālus vai 
fiskālus stimulus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Lai ar vispārēji piemērojamiem 
noteikumiem papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus tiesību aktu elementus, 
Komisija jāpilnvaro saskaņā ar LESD 
290. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz funkcionālo drošību un 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem, 
testēšanu, transportlīdzekļa remonta un 
tehniskās apkopes informācijas pieejamību 
un tehnisko dienestu izraudzīšanos un to 
īpašo pienākumu noteikšanu, lai ar 
vispārēji piemērojamiem noteikumiem 
papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus 
tiesību aktu elementus. Šis pilnvarojums 
neļauj veikt grozījumus IV pielikumā 
noteiktajos īstenošanas datumos vai 
VI pielikumā noteiktajās emisijas 
robežvērtībās. Šo datumu vai robežvērtību 
grozījumus veic ar parasto likumdošanas 
procedūru, kas noteikta LESD 114. pantā.

17. Lai ar vispārēji piemērojamiem 
noteikumiem papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus tiesību aktu elementus, 
Komisija jāpilnvaro saskaņā ar LESD 
290. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz funkcionālo drošību un 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem, 
testēšanu, transportlīdzekļa remonta un 
tehniskās apkopes informācijas pieejamību 
un tehnisko dienestu izraudzīšanos un to 
īpašo pienākumu noteikšanu, lai ar 
vispārēji piemērojamiem noteikumiem 
papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus 
tiesību aktu elementus. Šis pilnvarojums 
neļauj veikt grozījumus IV pielikumā 
noteiktajos īstenošanas datumos vai 
VI pielikumā noteiktajās emisijas 
robežvērtībās vai VIII pielikumā 
noteiktajās stingrākajās funkcionālajās 
drošības prasībās. Šo datumu, vispārīgās 
prasības vai robežvērtību grozījumus veic 
ar parasto likumdošanas procedūru, kas 
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noteikta LESD 114. pantā.

Pamatojums

Tā kā stingrākas funkcionālās drošības prasības ir galvenais elements, lai garantētu drošu to 
transportlīdzekļu lietošanu, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāprecizē, ka VIII pielikumu var 
grozīt ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) transportlīdzekļiem, kurus galvenokārt 
paredzēts izmantot apvidū, kur nav ceļa, un 
kas projektēti braukšanai pa virsmām bez 
ceļa seguma;

g) transportlīdzekļiem, kurus galvenokārt 
paredzēts izmantot apvidū, kur nav ceļa, un 
kas projektēti braukšanai pa virsmām bez 
ceļa seguma, izņemot transportlīdzekļus, 
kas paredzēti īpašai lietošanai, kā noteikts 
4. pantā un I pielikumā;

Pamatojums

Ar 2. panta 2. punktu „transportlīdzekļi, kurus galvenokārt paredzēts izmantot apvidū,” ir 
izslēgti no šīs regulas darbības jomas. Neliekas, ka tas veicinātu satiksmes drošību. Daudzi 
no šiem apvidus transportlīdzekļiem (piemēram, enduro motocikli, triāla velosipēdi un dažādi 
kvadricikli (visurgājēji)) var tikt lietoti un bieži arī tiek lietoti uz koplietošanas ceļiem. Tāpēc 
arī tiem būtu jāatbilst obligātajām funkcionālajām drošības prasībām lietošanai uz ceļiem.
Tāpēc tiek ierosināts izveidot transportlīdzekļu papildu apakškategorijas, iekļaujot tajās 
enduro motociklus un triāla motociklus, kā arī visurgājējus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 53.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a „triāla motocikls” ir divu riteņu 
transportlīdzeklis, kuram piemīt 
I pielikumā aprakstītās tehniskās 
īpašības;

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums apvidus transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz 
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tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šī regula.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 53.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.b „enduro motocikls” ir divu riteņu 
transportlīdzeklis, kuram piemīt 
I pielikumā aprakstītās tehniskās 
īpašības;

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums apvidus transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz 
tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šīs regulas darbības joma.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 57.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a „visurgājējs” ir transportlīdzeklis, 
kuram piemīt I pielikumā aprakstītās 
tehniskās īpašības un kuru apzīmē ar 
saīsinājumu „ATV”;

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz tiem drošības 
apsvērumu dēļ attiektos šī regula.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pie L kategorijas transportlīdzekļiem 
pieder pašgājēji divu, trīs un četru riteņu 
transportlīdzekļi saskaņā ar iedalījumu šajā 

1. Pie L kategorijas transportlīdzekļiem 
pieder pašgājēji divu, trīs un četru riteņu 
transportlīdzekļi saskaņā ar iedalījumu šajā 
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pantā un I pielikumā, tai skaitā pašgājēji 
divriteņi, divu un trīs riteņu mopēdi, divu 
un trīs riteņu motocikli, motocikli ar 
blakusvāģi, vieglie un smagie ceļu 
kvadricikli, kā arī vieglie un smagie slēgtas 
virsbūves kvadricikli.

pantā un I pielikumā, tai skaitā pašgājēji 
divriteņi, divu un trīs riteņu mopēdi, divu 
un trīs riteņu motocikli, motocikli ar 
blakusvāģi, vieglie un smagie ceļu 
kvadricikli, visurgājēji, kā arī vieglie un 
smagie slēgtas virsbūves kvadricikli.

Pamatojums

Šī regula jāattiecina arī uz visurgājējiem, lai izvairītos no autotransporta līdzekļu un apvidus 
transportlīdzekļu atšķirību ļaunprātīgas izmantošanas. Daudzus no šiem visurgājējiem var 
izmantot un bieži tie arī tiek izmantoti arī uz koplietošanas ceļiem. Tāpēc arī tiem būtu 
jāatbilst obligātajām funkcionālajām drošības prasībām lietošanai uz ceļiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts – iia) ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) pēc īpašas lietošanas:
– enduro motocikli,
– triāla motocikli;

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums apvidus transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz 
tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šīs regulas darbības joma.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – g) apakšpunkts – iia) ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) L7Ce transportlīdzekļu 
apakškategorija (ATV).

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums apvidus transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz 
tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šī regula.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja importētāji uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka transportlīdzeklis, sistēma, 
sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība 
neatbilst šīs regulas prasībām un it īpaši 
apstiprinātajam tipam, tas nepārdod vai 
nereģistrē transportlīdzekli, sistēmu, 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, 
kamēr nav panākta atbilstība. Turklāt 
gadījumā, ja importētāji uzskata vai tiem ir 
iemesls uzskatīt, ka transportlīdzeklis, 
sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska 
vienība rada risku, tie attiecīgi informē 
izgatavotāju, tirgus uzraudzības iestādes un 
apstiprinātājiestādes.

3. Ja importētāji uzskata vai tiem ir iemesls 
uzskatīt, ka transportlīdzeklis, sistēma, 
sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība 
neatbilst šīs regulas prasībām un it īpaši 
apstiprinātajam tipam, tie sazinās ar 
kompetentajām iestādēm un nepārdod vai 
nereģistrē transportlīdzekli, sistēmu, 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, 
kamēr tie no kompetentajām iestādēm nav
saņēmuši apstiprinājumu, ka 
transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 
atsevišķa tehniska vienība atbilst šai 
regulai. Turklāt gadījumā, ja importētāji 
uzskata vai tiem ir iemesls uzskatīt, ka 
transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 
atsevišķa tehniska vienība rada risku, tie 
attiecīgi informē izgatavotāju, tirgus 
uzraudzības iestādes un 
apstiprinātājiestādes.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka transportlīdzeklis, sistēma, 
sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība 
neatbilst šīs regulas prasībām, tas nepārdod 
vai nereģistrē transportlīdzekli, sistēmu, 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
un nepieļauj tā nodošanu ekspluatācijā, 
kamēr nav panākta atbilstība.

1. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka transportlīdzeklis, sistēma, 
sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība 
neatbilst šīs regulas prasībām, tas sazinās 
ar kompetentajām iestādēm un nepārdod 
vai nereģistrē transportlīdzekli, sistēmu, 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, 
kamēr tas no kompetentajām iestādēm nav
saņēmis apstiprinājumu, ka 
transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 
atsevišķa tehniska vienība atbilst šai 
regulai un nepieļauj tā nodošanu 
ekspluatācijā, kamēr nav panākta atbilstība.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četrus gadus pēc 82. panta otrajā punktā 
minētā datuma visi jaunie L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae un L7Ae apakškategorijas 
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar pirmā posma 
iebūvētas diagnostikas (OBD) sistēmu, 
kura uzrauga un ziņo par nepārtrauktu 
elektrisko ķēdi, par īsslēgtām un 
pārtrauktām elektriskajām ķēdēm un par 
motora un transportlīdzekļa vadības 
sistēmu ķēdes parametru atbilstību 
(OBD I);

1. Četrus gadus pēc 82. panta otrajā punktā 
minētā datuma visi jaunie L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae, L7Ae un L7Ce apakškategorijas 
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar pirmā posma 
iebūvētas diagnostikas (OBD) sistēmu, 
kura uzrauga un ziņo par nepārtrauktu 
elektrisko ķēdi, par īsslēgtām un
pārtrauktām elektriskajām ķēdēm un par 
motora un transportlīdzekļa vadības 
sistēmu ķēdes parametru atbilstību 
(OBD I);

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai 
uz tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šīs regulas darbības joma.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja 21. panta 4. un 5. punktā minētajā 
ekoloģiskās ietekmes pētījumā ir pierādīta 
OBD II rentabilitāte, tad pēc 
apstiprinājuma lēmumā, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar 21. panta 4. punktu, 
un astoņus gadus pēc 82. panta otrajā 
punktā minētā datuma visi jaunie L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae un L7Ae apakškategorijas 
transportlīdzekļi ir aprīkoti arī ar otrā 
posma iebūvētas diagnostikas sistēmu 
(OBD II), kura papildus OBD I uzrauga ne 
vien pilnīgas atteices, bet arī sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 
nolietošanos transportlīdzekļa 

4. Ja 21. panta 4. un 5. punktā minētajā 
ekoloģiskās ietekmes pētījumā ir pierādīta 
OBD II rentabilitāte, tad pēc 
apstiprinājuma lēmumā, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar 21. panta 4. punktu, 
un astoņus gadus pēc 82. panta otrajā 
punktā minētā datuma visi jaunie L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae, L7Ae un L7Ce 
apakškategorijas transportlīdzekļi ir 
aprīkoti arī ar otrā posma iebūvētas 
diagnostikas sistēmu (OBD II), kura 
papildus OBD I uzrauga ne vien pilnīgas 
atteices, bet arī sistēmu, sastāvdaļu un 
atsevišķu tehnisko vienību nolietošanos 
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ekspluatācijas laikā. transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz tiem drošības 
apsvērumu dēļ attiektos šī regula.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
ko dara zināmu saskaņā ar 1. punktu, 
vēlākais 2019. gada 1. janvārī ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu.

2. Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
ko dara zināmu saskaņā ar 1. punktu, 
vēlākais 2017. gada 1. janvārī ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Šajā ziņojumā ņem vērā 
jaunās tehnoloģijas, kuras izstrādātas, lai 
uzlabotu ceļu satiksmes drošību, 
piemēram, sadursmju testu veikšanas 
standartus vai papildu funkcionālas 
drošības prasības, piemēram, eCall 
sistēmu vai intelektisko ātruma 
pārsniegšanas brīdinājuma sistēmu (ISA),  
ātruma brīdinājuma sistēmas 
pagriezienos, automātiskos detektorus 
spiediena noteikšanai riepās un jaunas 
apgaismojuma sistēmas, kas ļautu atšķirt 
šādus transportlīdzekļus no citiem 
satiksmes dalībniekiem. Komisija, ņemot 
vēra šo ziņojumu, ierosina nepieciešamos 
grozījumus šajā regulā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – transportlīdzekļu kategorijas un transportlīdzekļu tipi –
L1Be apakškategorija – 3) kritērijs

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) maksimālais projektētais ātrums ≤ 25 
km/h un

3) maksimālais projektētais ātrums ≤ 45 
km/h un
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Pamatojums

Kategorijas kritēriji jāsaskaņo ar ES autovadītāja apliecības formulējumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – L3e kategorija – L3e apakškategorija –īpaša lietošana (jauna) – zem L3e-
A3 apakškategorijas

Grozījums

8) maksimālais vadītāja 
sēdekļa augstums –
700 mm;
9) minimālais klīrenss 
līdz zemei – 280 mm;
10) maksimālais 
degvielas tvertnes tilpums 
– 4 l;
11) minimālais kopējais 
pārnesuma skaitlis 
augstākajā pārnesumā 
(primārais skaitlis * 
pārnesuma skaitlis * 
beigu piedziņas 
pārnesumskaitlis) ir 7,5;
12) masa braukšanas 
kārtībā (bez vadītāja) ne 
vairāk kā 100 kg un

Triāla motocikls

13) pasažiera sēdvieta 
nav paredzēta.
8) minimālais vadītāja 
sēdekļa augstums – 900 
mm;
9) minimālais klīrenss –
310 mm;

L3e — Īpaša lietošana

Enduro motocikls

10) minimālais kopējais 
pārnesuma skaitlis 
augstākajā pārnesumā 
(primārais skaitlis * 
pārnesuma skaitlis * 
beigu piedziņas 
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pārnesumskaitlis) ir 6,0;
11) masa braukšanas 
kārtībā (bez vadītāja) ne 
vairāk kā 140 kg;
12) pasažiera sēdvieta 
nav paredzēta.

Pamatojums

Daudzus enduro motociklus un triāla velosipēdus var lietot un tie bieži arī tiek lietoti uz 
koplietošanas ceļiem. Tāpēc arī tiem būtu jāatbilst obligātajām funkcionālajām drošības 
prasībām lietošanai uz ceļiem. Tāpēc tiek ierosināts izveidot transportlīdzekļu papildu 
apakškategoriju, iekļaujot tajās enduro motociklus un triāla motociklus. Attiecībā uz 
apakšklasifikācijas kritērijiem kā sākuma punktu tiek ierosināti daži potenciāli kritēriji, kas 
pašreiz tiek apspriesti, un tos varētu turpināt uzlabot likumdošanas procedūras gaitā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – L7e kategorija – L7Ce apakškategorija (jauna) – zem L7Be-
P apakškategorijas

Grozījums

8) maksimālais 
projektētais ātrums 
60 km/h
9) sedlu veida sēdeklis
10) ar īkšķi darbināms 
akselerators
11) sakabes ierīces 
aizmugure – velkamais 
svars> 4X paša 
transportlīdzekļa 
svars>274 kg kā 
izturīguma tests, nav 
uzskatāms par atļauto 
piekabes svaru
12) masa braukšanas 
kārtībā<400 kg
13) klīrenss >180 mm

L7Ce Visurgājējs

14) riteņu bāzes klīrensa 
attiecība <6
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Pamatojums

Kaut arī visurgājēji ir paredzēti lietošanai apvidū, daudzi var tikt lietoti un bieži arī tiek 
lietoti uz koplietošanas ceļiem. Tāpēc arī tiem būtu jāatbilst obligātajām funkcionālajām 
drošības prasībām lietošanai uz ceļiem. Tāpēc tiek ierosināts izveidot transportlīdzekļu 
papildu apakškategoriju, iekļaujot tajā visurgājējus. Attiecībā uz apakšklasifikācijas 
kritērijiem kā sākuma punktu ierosina dažus potenciālus kritērijus, kas pašreiz tiek apspriesti, 
un tos varētu turpināt uzlabot likumdošanas procedūras gaitā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
II pielikums – Transportlīdzekļu kategorijas – 2. rinda – 10. apakšsleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

L7Ae L7Ae un L7Ce

Pamatojums

Visurgājēji (L7Ce kategorija) lielākā vai mazākā mēra līdzinās ceļu kvadricikliem (L7Ae 
kategorija), un tāpēc tiem būtu jāatbilst tādām pašām ES tipa apstiprinājuma prasībām. Šo 
prasību detaļas jāizstrādā katrai apakškategorijai atsevišķi, pieņemot deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
III pielikums - 12.a rinda (jauna)

Grozījums

L7Ce Visurgājējs 20

Pamatojums
Nepieciešams pielāgojums visurgājēju transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai 
uz tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šīs regulas darbības joma.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
VI pielikums – A) Izpūtēja emisija pēc aukstās iedarbināšanas – A1) Euro 3(4) – L1Be 
transportlīdzekļa kategorija – Kopējā ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu (THC + NOx) 
masa – 4.°rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1200 -

Pamatojums

Euro 4 līmenis attiecībā uz mopēdiem būtu jāievieš 3 gadus agrāk (līdz 2014. gadam), jo 
mopēdi ir visproblemātiskākie L kategorijas transportlīdzekļi, ņemot vērā emisijas.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
VI pielikums – A) Izpūtēja emisija pēc aukstās iedarbināšanas – A1) Euro 3(4) – L1Be 
transportlīdzekļa kategorija – Kopējā ogļūdeņražu (THC) masa – 4. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 630

Pamatojums

Euro 4 līmenis attiecībā uz mopēdiem būtu jāievieš 3 gadus agrāk (līdz 2014. gadam), jo 
mopēdi ir visproblemātiskākie L kategorijas transportlīdzekļi, ņemot vērā emisijas.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
VI pielikums – A) Izpūtēja emisija pēc aukstās iedarbināšanas – A1) Euro 3(4) – L1Be 
transportlīdzekļu kategorija – Slāpekļa oksīdu (NOx) masa – 4. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 170

Pamatojums

Euro 4 līmenis attiecībā uz mopēdiem būtu jāievieš 3 gadus agrāk (līdz 2014. gadam), jo 
mopēdi ir visproblemātiskākie L kategorijas transportlīdzekļi, ņemot vērā emisijas.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
VI pielikums – A) Izpūtēja emisija pēc aukstās iedarbināšanas – A1) Euro 3(4) –1. un 
2. sleja – 7. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

L5Be Komercijas tricikls
Grozījums

Komercijas triciklsL5Be

L7Ce – Visurgājējs

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz tiem drošības 
apsvērumu dēļ attiektos šī regula.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
VI pielikums – A) Izpūtēja emisija pēc aukstās iedarbināšanas – (A2) Euro 4(5) – 1. un 
2. sleja – 7. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

L5Be Komercijas tricikls

Grozījums
Komercijas triciklsL5Be

L7Ce – Visurgājējs

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz tiem drošības 
apsvērumu dēļ attiektos šī regula.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
VI pielikums – C) Iztvaikošanas emisijas robežvērtības – (C2) Euro 5(6) – 1. un 2. sleja –
8. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

L5Be Komercijas tricikls
Grozījums

Komercijas triciklsL5Be

L7Ce – Visurgājējs

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju jaunu apakškategoriju radīšanai, lai uz tiem drošības 
apsvērumu dēļ attiektos šī regula.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
VI pielikums – D) Trokšņu līmeņa robežvērtības – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – 1., 2., 
3., 4. un 5. sleja – 12.a rinda (jauna)

Grozījums
L7Ce Visurgājējs 80 80

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai 
uz tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šīs regulas darbības joma.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
VII pielikums – A) L kategorijas transportlīdzekļu noturības nobraukums – 1. sleja –
4. rinda – 5.a punkts (jauns) – 2. sleja – 4. rinda – 5.a punkts (jauns)

Grozījums
L7Ce - Visurgājējs
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Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums visurgājēju transportlīdzekļu jaunu apakškategoriju radīšanai, lai 
uz tiem drošības apsvērumu dēļ attiektos šīs regulas darbības joma.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 3. sleja – 1. rinda – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) L3e–A1 apakškategorijas jaunus 
motociklus(27), kurus pārdod, reģistrē un 
nodod ekspluatācijā, pēc transportlīdzekļa 
izgatavotāja izvēles aprīko ar bremžu 
pretbloķēšanas(28) vai kombinēto bremžu 
sistēmu(29), vai abiem uzlaboto bremžu 
sistēmu tipiem;

svītrots

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 3. sleja – 1. rinda – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) L3e–A2 un L3e–A3 apakškategorijas 
jaunus motociklus, kurus pārdod, reģistrē 
un nodod ekspluatācijā, aprīko ar bremžu 
pretbloķēšanas sistēmu.

b) L3e–A1, L3e–A2 un L3e–A3 
apakškategorijas jaunus motociklus(27), 
kurus pārdod, reģistrē un nodod 
ekspluatācijā, aprīko ar bremžu 
pretbloķēšanas(28) sistēmu abiem riteņiem.

Pamatojums

Obligāta aprīkošana ar pretbloķēšanas bremžu sistēmu jāattiecina arī uz L3e–A1 
apakškategorijas motocikliem, jo daudzi jauni un nepieredzējuši braucēji lieto šīs kategorijas  
motociklus. Pretbloķēšanas bremzes ir visefektīvākās, ja tās tiek instalētas abiem riteņiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts Divu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprinājumi 
un šo transportlīdzekļu tirgus uzraudzība
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