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ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads

Regulas priekšlikums ir saistīts ar citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu 
reģistrēšanas formalitāšu un nosacījumu vienkāršošanu. Regula attiecas tikai uz 
pārreģistrācijas noteikumiem, un to nepiemēro ne sākotnējām transportlīdzekļu reģistrācijas 
procedūrām dalībvalstī, ne arī tādu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanai, kas reģistrēti 
trešā valstī.

Šajā precīzi noteiktajā darbības jomā Komisija vēlas samazināt un vienkāršot pašreizējās 
reģistrācijas formalitātes, lai sasniegtu šādus galvenos mērķus:

– nodrošināt mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti Eiropas Savienībā;

– samazināt administratīvo slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm saskaņā 
ar 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību „Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai” 
(COM(2010)0603, 27.10.2010.);

– nodrošināt ceļu satiksmes drošību;

– turpināt cīņu pret transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu ļaunprātīgu izmantošanu un to 
zādzību saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2004/919/EK par cīņu pret 
noziegumiem, kas ir saistīti ar transportlīdzekļiem un kam ir pārrobežu sekas (OV L 389, 
30.12.2004., 28. lpp.).

 Šajā sakarībā priekšlikums:

– izmantojot jēdzienu „pastāvīgā dzīvesvieta”, kuras noteikšanas kritēriji ir paredzēti 
priekšlikuma tekstā, precizēs, kurā dalībvalstī ir reģistrējams pārvietots mehāniskais 
transportlīdzeklis;

– noteiks saskaņotu sešu mēnešu periodu, pēc kura reģistrācijas apliecības turētājs, kurš 
pārcēlis savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, lūdz veikt pārreģistrāciju;

– paredzēs sadarbību un datu apmaiņu starp dažādajām reģistrēšanas iestādēm, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus;

– paredzēs citā dalībvalstī izdoto dokumentu un veikto tehnisko apskašu atzīšanu;

– precīzi definēs, kādos gadījumos reģistrēšanas iestādes ir tiesīgas atteikt citā dalībvalstī 
reģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju.

2. Priekšlikuma dimensija transporta jomā

Referents atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir samazināt administratīvo 
slogu pilsoņiem un uzņēmumiem ar transportu saistītos jautājumos. Transporta un tūrisma 
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komiteja jau ir sniegusi atzinumu par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus 
darbību Eiropas pilsoņu un uzņēmumu skatījumā (2012/2044(INI)), norādot savu nostāju par 
automobiļu pārrobežu pārvietojamības vienkāršošanu.

Tāpēc referenta sagatavoto grozījumu mērķis ir tekstā iestrādāt komitejas atzinumu un 
koncentrēties uz procedūras vienkāršošanu, vienlaikus nodrošinot iespējami augstu ceļu 
satiksmes drošības līmeni; šajā sakarībā referents uzsver nepieciešamību pilnībā īstenot visus 
ES tiesību aktu principus attiecībā uz automobiļu reģistrāciju citā dalībvalstī.

Referents arī atzina Eiropas Komisijas 2012. gada 13. jūlijā ierosināto „Tehniskās apskates 
paketi” un uzsver, ka svarīga ir saskaņota pieeja šim priekšlikumam.

Referents atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ir pienācīgi ņemtas vērā datu aizsardzības prasības 
un skaidri iekļauti vairāki īpaši datu aizsardzības pasākumi. Attiecībā uz Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija atzinumu, referents ierosina papildu 
specifikācijas, kas pamatā precizē Komisijas priekšlikumu.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Preču brīva aprite ir viens no Eiropas 
Savienības stūrakmeņiem. Tomēr ES 
pilsoņi saskaras ar apgrūtinošām 
formalitātēm, jo īpaši saistībā ar 
transportlīdzekļu pārreģistrāciju citā 
dalībvalstī un papildu izmaksām¹. 
Vienkāršojot automobiļu pārrobežu 
pārvietošanu, ir pilnībā jāīsteno ES 
tiesību aktu principi attiecībā uz 
automobiļu reģistrāciju citā dalībvalstī un 
ir vajadzīgi augsti drošības standarti 
saskaņotajām reģistrācijas apliecībām, lai 
mazinātu iespēju pārreģistrēt zagtus 
transportlīdzekļus ar viltotām reģistrācijas 
apliecībām.
_________________
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1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemts vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinums par 20 būtiskākajām 
problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas pilsoņu un uzņēmumu skatījumā 
(2012/2044(INI)) un uzsvērta nepieciešamība pilnībā īstenot piemērojamos ES tiesību aktus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē 
apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes 
dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo 
transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai 
novērtētu to vispārējo stāvokli pirms 
reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir 
nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai 
nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu 
brīvu apriti un samazinātu administratīvo 
slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un 
reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz 
pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt 
vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura 
atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus 
un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu 
organizēta administratīvā sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar 
trūkstošajiem datiem.

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē 
apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes 
dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo 
transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai 
novērtētu to vispārējo stāvokli pirms 
reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir 
nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai 
nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu 
brīvu apriti un samazinātu administratīvo 
slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un 
reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz 
pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt 
vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura 
atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus 
un veiktas tehniskās apskates (kā paredzēts 
Regulā Nr. 2013/...xx par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskajām tehniskajām apskatēm,
Regulā Nr. 2013/...xx par Savienībā 
izmantotu komerciālo transportlīdzekļu 
tehniskām pārbaudēm uz ceļiem un 
Direktīvā Nr. 2013/...xx par 
transportlīdzekļu reģistrācijas 
dokumentiem) un kurā tiktu organizēta 
administratīvā sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar 
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trūkstošajiem datiem.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izveidot saikni ar transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu 
kopumu, kuru Eiropas Parlaments pašlaik izskata.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē 
apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes 
dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo 
transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai 
novērtētu to vispārējo stāvokli pirms 
reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir 
nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai 
nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu 
brīvu apriti un samazinātu administratīvo 
slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un 
reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz 
pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt 
vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura 
atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus 
un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu 
organizēta administratīvā sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar 
trūkstošajiem datiem.

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē 
apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes 
dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo 
transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai 
novērtētu to vispārējo stāvokli pirms 
reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir 
nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai 
nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu 
brīvu apriti un samazinātu administratīvo 
slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un 
reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz 
pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko 
transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt 
vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura 
atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus 
un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu 
organizēta administratīvā sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar 
trūkstošajiem datiem. Īpaša uzmanība 
jāpievērš cīņai pret manipulācijām ar 
odometru rādījumiem un tam, kā šī 
problēma ietekmē patērētāju uzticēšanos 
pārrobežu tirdzniecībā un ceļu satiksmes 
drošību.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī regula nevājina svarīgos principus 
un aizsardzības pasākumus saistībā ar 
ceļu satiksmes drošību. Saskaņoti 
noteikumi par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
tehniskajām apskatēm ir būtiski svarīgi, 
lai samazinātu administratīvo slogu 
pilsoņiem un nozarei, vienlaikus 
nodrošinot šo apskašu metožu un satura 
dinamisku attīstību. Dažādās dalībvalstīs 
veikto tehnisko apskašu savstarpējai 
atzīšanai ir vajadzīgas vienotas definīcijas 
un salīdzināmi apskašu standarti, kurus 
ievēro visās dalībvalstīs.

Pamatojums

Vienkāršotajā reģistrācijas procedūrā, ko piemēro citā dalībvalstī reģistrētiem 
transportlīdzekļiem, nebūtu jāpieprasa papildu tehniskā apskate, izņemot dažos un labi 
pamatotos gadījumos. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai visas dalībvalstis ievērotu un īstenotu Eiropas 
standartus. Skatīt arī: Komitejas atzinums par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar 
vienotā tirgus darbību Eiropas pilsoņu un uzņēmumu skatījumā (2012/2044(INI)).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Šajā regulā būtu jāņem vērā 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Direktīvā 2011/82/ES, ar ko 
veicina pārrobežu informācijas apmaiņu 
par ceļu satiksmes drošības noteikumu 
pārkāpumiem, lai iestādes dalībvalstī, 
kurā reģistrējams citā valstī reģistrēts 
transportlīdzeklis, varētu pārbaudīt, vai 
šis transportlīdzeklis nav saistīts ar vēl 
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nepabeigtām ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumu procedūrām.

Pamatojums

Ir jānostiprina ierosinātie noteikumi, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un novērstu 
nesodāmību par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Tāpēc būtu jānodrošina iespēja 
iestādēm pirms transporta līdzekļa reģistrācijas pārbaudīt, vai attiecīgais transporta līdzeklis 
nav saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu procedūrām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes 
ievēro šīs regulas prasības. Tāpēc tām ir 
jāīsteno noteikumi par savstarpēju 
atzīšanu un datu elektronisko apmaiņu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro šādiem 
transportlīdzekļiem:

1. Šo regulu piemēro šādu mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrācijai:

Pamatojums

Regulas mērķa precizēšana.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc sešu mēnešu laikposma 
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transportlīdzekļa īpašnieks joprojām var 
lūgt pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī 
reģistrēt savu transportlīdzekli, kurš 
reģistrēts un atrodas citā dalībvalstī.

Pamatojums

Šis grozījums ļauj precizēt reģistrācijas noteikumus gadījumos, kad ES pilsoņa rīcībā ir 
transportlīdzeklis viņa dzīvesvietas dalībvalstī un cits transportlīdzeklis, kurš atrodas citā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto datu vienību 
vākšanas un apstrādes procesā ievēro 
Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību 
aktus par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija 
atzinumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ja ir beidzies obligātās 
transportlīdzekļa tehniskās apskates pases 
derīguma termiņš.

Pamatojums

Ja ir beidzies transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš, transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestādei ir jāveic attiecīgā transportlīdzekļa apskate, lai nodrošinātu ceļu 
satiksmes drošību.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad citā dalībvalstī reģistrēts 
transportlīdzeklis ir reģistrēts, attiecīgā 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde 
saskaņā ar 7. pantu nekavējoties paziņo par 
to transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei 
tajā dalībvalstī, kas bija transportlīdzekļa 
pēdējās reģistrācijas valsts.

5. Kad kādā dalībvalstī reģistrēts 
transportlīdzeklis ir pārreģistrēts citā 
dalībvalstī, attiecīgā transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestāde saskaņā ar 7. pantu 
nekavējoties paziņo par to 
transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei tajā 
dalībvalstī, kas bija transportlīdzekļa 
pēdējās reģistrācijas valsts.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ja nav veikta civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekli, bet šī apdrošināšana ir 
priekšnoteikums transportlīdzekļa 
reģistrācijai;

Pamatojums

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecībā uz mehānisko transportlīdzekli sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzībā Eiropā, un tai 
arī turpmāk vajadzētu būt priekšnoteikumam transportlīdzekļu reģistrācijai valstīs, kurās šis 
princips ir nostiprināts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti 
ir zagti, ja vien reģistrācijas apliecības 
turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas 

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti 
ir pazaudēti vai zagti, ja vien reģistrācijas 
apliecības turētājs nevar nepārprotami 
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īpašumtiesības uz transportlīdzekli; pierādīt savas īpašumtiesības uz 
transportlīdzekli vai to, ka viņš ir 
reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs var juridiski 
nebūt transportlīdzekļa īpašnieks un tāpēc viņš, nepārprotami pierādot savu stāvokli, var 
izvairīties no iestāžu lēmuma par atteikumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ir beidzies obligātās transportlīdzekļa 
tehniskās apskates pases derīguma 
termiņš.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu 4. pantā, saskaņā ar kuru transportlīdzekļu 
reģistrēšanas iestāde var veikt transportlīdzekļa apskati, ja ir beidzies obligātās 
transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti 
ir zagti, ja vien reģistrācijas apliecības 
turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas 
īpašumtiesības uz transportlīdzekli;

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti 
ir pazaudēti vai zagti, ja vien reģistrācijas 
apliecības turētājs nevar nepārprotami 
pierādīt savas īpašumtiesības uz 
transportlīdzekli vai to, ka viņš ir 
reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs var juridiski 
nebūt transportlīdzekļa īpašnieks un tāpēc viņš, nepārprotami pierādot savu stāvokli, var 
izvairīties no iestāžu lēmuma par atteikumu.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
noteiktu kopējās procedūras un 
specifikācijas 2. punktā minētajai 
lietojumprogrammai, tostarp datu, ar 
kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu 
elektronisko reģistru elektroniskās 
aplūkošanas tehniskās procedūras, 
piekļuves procedūras un drošības 
mehānismus. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 12. panta 2. punktā.

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
noteiktu kopējās procedūras un 
specifikācijas 2. punktā minētajai 
lietojumprogrammai, tostarp datu, ar 
kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu 
elektronisko reģistru elektroniskās 
aplūkošanas tehniskās procedūras, 
piekļuves procedūras un drošības 
mehānismus.

Komisija regulāri novērtē arī to drošības 
pasākumu piemērotību, kuri saistīti ar 
datu, ar kuriem veic apmaiņu, 
aizsardzību, ņemot vērā tehnikas 
sasniegumus un risku attīstību. Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, lai attiecīgā 
gadījumā atjauninātu drošības 
pasākumus.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
12. panta 2. punktā.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija 
atzinumu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas ir transportlīdzekļu izplatītājs vai 
sniedz transportlīdzekļu remonta, apkopes 

(b) tas ir transportlīdzekļu būvētājs vai
izplatītājs vai sniedz transportlīdzekļu 
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vai testu pakalpojumus; remonta, apkopes vai testu pakalpojumus;

Pamatojums

Ir svarīgi, lai šajā punktā būtu minēti arī transportlīdzekļu būvētāji, jo arī tiem ir 
nepieciešama tāda pati profesionālā reģistrācija kā citiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tam ir laba reputācija un nepieciešamā 
profesionālā kompetence.

(c) tam ir nepieciešamā profesionālā 
kompetence.

Pamatojums

Reputācija ir subjektīvs novērtējuma kritērijs, tāpēc to nav atbilstoši minēt šajā regulā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Profesionālo transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecību derīguma termiņš 
nav ilgāks par 3 mēnešiem. Apliecību 
derīgums beidzas, tiklīdz vairs netiek 
izpildīts kāds no šā panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem.

Pamatojums

Profesionālo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību derīguma termiņš uzskatāms par pārāk 
būtisku, lai to noteiktu ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
noteiktu profesionālās transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecības formātu un 
paraugu.

svītrots

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 12. panta 2. punktā.

Pamatojums

Uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības formātu un paraugu attiecas Direktīva 
1999/37/EK. Tāpēc šis jautājums jāaplūko saistībā ar minētās direktīvas pārskatu, ko pašreiz 
izskata Eiropas Parlaments un Padome, un nevis šajā regulā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šā panta noteikumi neietekmē spēkā 
esošos valsts noteikumus, kas saistīti ar 
pagaidu un profesionālo reģistrāciju.

Pamatojums

Šīs regulas darbības joma attiecas tikai uz mehānisko transportlīdzekļu pārreģistrāciju citā 
dalībvalstī. Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka valstu noteikumi par pagaidu un profesionālo 
reģistrāciju netiek skarti.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Transportlīdzekļu reģistrēšanas 
iestādes nodrošina, ka sabiedrībai ir viegli 
pieejami noteikumi, ar kuriem reglamentē 
transportlīdzekļu reģistrēšanas datu 
apstrādi, tostarp informācija par 
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termiņiem, kas attiecas uz datu 
saglabāšanu, kā arī Direktīvas 95/46/EK 
10. un 11. pantā paredzētā nepieciešamā 
informācija.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija 
atzinumu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz
nenoteiktu laiku no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma.

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģējumu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Ja minētais 
ziņojums ir sagatavots, pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina par 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta parasto nostāju, ka pilnvaras nedrīkst deleģēt uz 
neierobežotu laikposmu un Komisijai jāsniedz ziņojums par pilnvaru izmantošanu, pirms tiek 
izskatīts pagarinājums.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 

[Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 
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Parlamentam un Padomei šīs regulas 
novērtējuma ziņojumu. Ja nepieciešams, 
Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus 
šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar 
citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši 
ņemot vērā administratīvo procedūru 
pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo 
turpmāko vienkāršošanu.

Parlamentam un Padomei šīs regulas 
novērtējuma ziņojumu. Ja nepieciešams, 
Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus 
šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar 
citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši 
ņemot vērā administratīvo procedūru 
pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo 
turpmāko vienkāršošanu.

Pamatojums

Saīsinot termiņu, kurā Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei ziņojumu, tiks uzlabota 
likumdošanas kontrole.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs regulas 
novērtējuma ziņojumu. Ja nepieciešams, 
Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus 
šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar 
citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši 
ņemot vērā administratīvo procedūru 
pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo 
turpmāko vienkāršošanu.

[Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei šīs regulas 
novērtējuma ziņojumu. Šajā ziņojumā 
iekļauj arī informāciju par šīs regulas 
īstenošanu dažādās dalībvalstīs. Ja 
nepieciešams, Komisija iesniedz atbilstīgus 
priekšlikumus šīs regulas grozīšanai un 
saskaņošanai ar citiem Savienības tiesību 
aktiem, jo īpaši ņemot vērā administratīvo 
procedūru pilsoņiem un uzņēmumiem 
iespējamo turpmāko vienkāršošanu.
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