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Grozījums Nr. 37
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. nl

Grozījums Nr. 38
Patricia van der Kammen

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. nl

Pamatojums

Šim priekšlikumam nav pievienotās vērtības. Spēkā esošās direktīvas ir atbilstošas un nav 
jāaizstāj. Ir absurdi iedomāties, ka ES tiesību akti uzlabos ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 39
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES DIREKTĪVA
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par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)
(Šis grozījums attiecīgi jāiekļauj visā 
tekstā.)

Or. de

Grozījums Nr. 40
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. nl

Grozījums Nr. 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA
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par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu un ievērojot iepriekšējos Eiropas tiesību aktus par 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm, šis akts būtu jāsauc par 
direktīvu, nevis regulu.

Grozījums Nr. 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. fr

Pamatojums

Vajadzētu saglabāt pašreizējo veidu, kā notiek apskates tiesiskā regulēšana, un regulas 
priekšlikumu nomainīt ar direktīvas priekšlikumu, lai organizatoriskie noteikumi, kā rīkot 
mehānisko transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apskates, būtu dalībvalstu kompetencē. Šīs 
izmaiņas attiecas uz visu tekstu.

Grozījums Nr. 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tehniskās apskates iekļaujas plašākā 
regulējumā, ar kuru nodrošina, ka 
transportlīdzekļi to lietošanas laikā tiek 
uzturēti drošā un vides standartu 
ievērošanas ziņā pieņemamā stāvoklī. Šis 
regulējums aptver visu transportlīdzekļu 
periodiskās tehniskās apskates un to 
transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz 
ceļiem, kuri iesaistīti komerciālos 
autotransporta pārvadājumos, kā arī 
noteikumus par transportlīdzekļu 
reģistrācijas procedūrām, lai gādātu par to,
ka uz ceļiem netiek izmantoti
transportlīdzekļi, kas rada tūlītēju risku 
ceļu satiksmes drošībai.

(3) Tehniskās apskates iekļaujas plašākā 
regulējumā, ar kuru nodrošina, ka 
transportlīdzekļi to lietošanas laikā tiek 
uzturēti drošā un vides standartu 
ievērošanas ziņā pieņemamā stāvoklī. Šis 
regulējums aptver visu transportlīdzekļu 
periodiskās tehniskās apskates un to 
transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz 
ceļiem, kuri iesaistīti komerciālos 
autotransporta pārvadājumos, kā arī 
noteikumus par transportlīdzekļu 
reģistrācijas procedūrām. Periodiska 
apskate jāizmanto kā galvenais 
instruments, lai gādātu par tehniskā 
stāvokļa atbilstību. Komerciālo 
transportlīdzekļu tehniskā pārbaude uz
ceļa veicama vienīgi papildus periodiskai 
apskatei, turklāt transportlīdzekļiem, kas 
rada tūlītēju risku ceļu satiksmes drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Neskarot periodiskās tehniskās 
apskates prasības, visiem 
transportlīdzekļiem, kurus izmanto uz 
koplietošanas ceļiem, ir jābūt atbilstošā 
tehniskā stāvoklī ikreiz, kad tos izmanto.

Or. en

Pamatojums

Periodiskā tehniskā apskate ietilpst plašākā tehnisko apskašu regulējumā, kas nosaka, ka 
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pirmā prasība transportlīdzekļu īpašniekam ir nodrošināt sava transportlīdzekļa tehniskā 
stāvokļa atbilstību ikreiz, kad transportlīdzeklis tiek izmantots.

Grozījums Nr. 45
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Īstenojot tehniskās apskates 
pasākumus, jāparedz arī izpratnes 
veicināšanas kampaņas, galveno 
uzmanību pievēršot tam, lai 
transportlīdzekļu īpašnieki piekoptu labu 
praksi un uzturētu ieradumu veikt sava 
transportlīdzekļa pamatpārbaudes.

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļu īpašnieku izglītošana attiecībā uz pamatpārbaudēm, piemēram, riepu 
pārbaudi, ir nozīmīga tehnisko apskašu regulējuma daļa, un tas ir īpaši jāuzsver.

Grozījums Nr. 46
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienībā ir pieņemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekļu drošību. Tomēr ar šādu 
periodisko tehnisko apskašu režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekļi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to 
ekspluatācijas laiku. Šo režīmu vajadzētu 
piemērot transportlīdzekļu kategorijām 
atbilstīgi tam, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 

svītrots
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18. marta Direktīvā 2002/24/EK, kas 
attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu 
mehānisko transportlīdzekļu tipa 
apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes 
Direktīvu 92/61/EEK18, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko 
izveido sistēmu mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī 
tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 
vienību apstiprināšanai19, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
26. maija Direktīvā 2003/37/EK, kas 
attiecas uz tipa apstiprinājumu 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
traktoriem, to piekabēm un maināmām 
velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, 
detaļām un atsevišķām tehniskām 
vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 
74/150/EEK20.
__________________
20 OV L 171, 9. 7. 2003., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā domstarpības par to, kā motociklu sliktais tehniskais stāvoklis ietekmē 
negadījumu izraisīšanu, obligātās periodiskās tehniskās apskates šķiet nesamērīgi attiecināt 
uz divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļiem. Turklāt O1 kategorijas piekabes, kas ir 
vieglākas par 500 kg, parasti netiek reģistrētas, un tādēļ šķiet neiespējami attiecināt uz šiem 
transportlīdzekļiem periodiskās tehniskās apskates pienākumus.

Grozījums Nr. 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienībā ir pieņemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekļu drošību. Tomēr ar šādu 

(4) Savienībā ir pieņemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekļu drošību. Tomēr ar šādu 
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periodisko tehnisko apskašu režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekļi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to ekspluatācijas 
laiku. Šo režīmu vajadzētu piemērot
transportlīdzekļu kategorijām atbilstīgi 
tam, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvā 
2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai 
trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa 
apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes 
Direktīvu 92/61/EEK, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido 
sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 
paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 
tehnisku vienību apstiprināšanai, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. maija Direktīvā 
2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm 
un maināmām velkamām mašīnām kopā ar 
to sistēmām, detaļām un atsevišķām 
tehniskām vienībām un ar ko atceļ 
Direktīvu 74/150/EEK.

periodisko tehnisko apskašu režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekļi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to ekspluatācijas 
laiku. Dalībvalstis var ieviest valsts 
prasības attiecībā uz tehnisko apskati
transportlīdzekļu kategorijām atbilstīgi 
tam, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvā 
2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai 
trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa 
apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes 
Direktīvu 92/61/EEK; šis noteikums 
jāpiemēro transportlīdzekļu kategorijām, 
kas definētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido 
sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 
paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 
tehnisku vienību apstiprināšanai, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. maija Direktīvā 
2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm 
un maināmām velkamām mašīnām kopā ar 
to sistēmām, detaļām un atsevišķām 
tehniskām vienībām un ar ko atceļ 
Direktīvu 74/150/EEK.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Paredz, ka visi transportlīdzekļi, kad 
tos izmanto uz koplietošanas ceļiem, ir 
atbilstošā tehniskā stāvoklī un tos jebkurā 
izmantošanas brīdī var pārbaudīt nolūkā 
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apstiprināt iepriekš minēto.

Or. en

Pamatojums

Visiem uz ceļa izmantojamiem transportlīdzekļiem izmantošanas brīdī jābūt atbilstošā 
tehniskā stāvoklī, un tos pārbauda visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 49
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pastāv skaidra sakarība starp ceļu 
satiksmes drošības līmeni un 
transportlīdzekļu tehnisko trūkumu 
skaitu. Ir ziņots, ka 2009. gadā uz Eiropas 
ceļiem bojā gājuši 35 000 cilvēku. Ja 
pieņem, ka tehniskie trūkumi ir cēlonis 
tādam pašam bojāgājušo skaitam, cik 
negadījumu ir noticis šādu trūkumu dēļ, 
no tā izriet, ka ik gadus Savienībā vairāk 
nekā 2000 cilvēku, iespējams, ir gājuši 
bojā transportlīdzekļu tehnisko trūkumu 
dēļ. Pamatojoties uz rīcībā esošajiem 
pētījumiem, ir secināts, ka no 900–
1100 nāves gadījumiem būtu bijis 
iespējams izvairīties, ja vien tehnisko 
apskašu sistēmā būtu ieviesti pienācīgi 
uzlabojumi.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Korelācija nav tas pats, kas cēloniska saistība. Infrastruktūras un autovadītāju braukšanas 
veidam ir daudz lielāka ietekme uz ceļu satiksmes drošību valstī.

Grozījums Nr. 50
Dieter-Lebrecht Koch
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Regulas priekšlikums
5. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā kā transportlīdzekļa trūkumu, kas 
ietekmē satiksmes drošību, savlaicīga 
atklāšana veicina šo trūkumu novēršanu, 
tādējādi novēršot arī satiksmes 
negadījumus, satiksmes negadījumu seku 
likvidēšanai paredzētie neizmantotie 
līdzekļi būtu jāiegulda prēmiju sistēmā.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lielu daļu autotransporta emisiju, jo 
īpaši CO2 emisiju, ir radījis neliels skaits 
transportlīdzekļu, kuriem pareizi 
nedarbojas emisiju kontroles sistēmas. 
Atbilstīgi aplēsēm 5 % transportlīdzekļu 
parka ir iemesls 25 % visu piesārņojošo 
vielu emisiju. Tādējādi, nosakot šādu 
regulējumu attiecībā uz periodiskajām 
tehniskajām apskatēm, tiktu ieguldīts vides 
uzlabošanā, samazinot transportlīdzekļu 
emisiju vidējos rādītājus.

(6) Lielu daļu autotransporta emisiju, jo 
īpaši CO2 emisiju, ir radījis neliels skaits 
transportlīdzekļu, kuriem pareizi 
nedarbojas emisiju kontroles sistēmas. 
Atbilstīgi aplēsēm 5 % transportlīdzekļu 
parka ir iemesls 25 % visu piesārņojošo 
vielu emisiju. Tas attiecas arī uz daļiņu un 
NOx emisiju palielinājumu, ko rada 
modernie dzinēju projekti, kā dēļ ir jāveic 
plašāka emisiju pārbaude, tostarp 
pārbaude pēc darbības, izmantojot 
elektronisku kontroles ierīci, lai 
pārbaudītu transportlīdzeklī iebūvētas 
diagnostikas (OBD) sistēmas integritāti 
un funkcionalitāti, ko apstiprina 
pastāvošs izplūdes tests, ar mērķi 
nodrošināt pilnīgu emisiju sistēmas 
pārbaudi, jo OBD vien nav ticams 
rādītājs. Tādējādi, nosakot šādu 
regulējumu attiecībā uz periodiskajām 
tehniskajām apskatēm, tiktu ieguldīts vides 
uzlabošanā, samazinot transportlīdzekļu 



PE507.994v01-00 12/146 AM\931123LV.doc

LV

emisiju vidējos rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Modernie dzinēji ir degvielas ziņā 
efektīvāki, un tajos izmanto sarežģītas 
dzinēja vadības un izplūdes gāzu 
apstrādes sistēmas. Ja šīs sistēmas netiek 
pareizi uzturētas un noregulētas, tās var 
izraisīt lielāku ļoti toksisku nanodaļiņu un 
NOx emisiju līmeni. Tāpēc modernākiem 
transportlīdzekļiem periodiskajās 
tehniskajās apskatēs jāmēra arī izplūdes 
gāzu daļiņu un NOx līmenis.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti. 
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes 
dalībnieku grupa, ar kuru saistās 
visaugstākais drošības risks, turklāt 
vispārējā tendence liecina, ka bojāgājušo 
skaits arvien pieaug. Ceļu satiksmes 
negadījumu statistikā augstākais rādītājs 
ir mopēdu vadītāji — proti, vairāk nekā 

svītrots
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1400 bojāgājušo 2008. gadā. Attiecīgi, to 
transportlīdzekļu loks, kuriem jāpiemēro 
šīs apskates, tiks paplašināts, tajā 
iekļaujot visaugstākā riska grupas ceļu 
satiksmes dalībniekus — motorizētus 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļus.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem dalībvalstīm ir jādod iespēja 
pašām izlemt, vai attiecināt tehniskās apskates arī uz motorizētiem divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti. 
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes 
dalībnieku grupa, ar kuru saistās 
visaugstākais drošības risks, turklāt 
vispārējā tendence liecina, ka bojāgājušo 
skaits arvien pieaug. Ceļu satiksmes 
negadījumu statistikā augstākais rādītājs 
ir mopēdu vadītāji — proti, vairāk nekā 
1400 bojāgājušo 2008. gadā. Attiecīgi, to 
transportlīdzekļu loks, kuriem jāpiemēro 
šīs apskates, tiks paplašināts, tajā 
iekļaujot visaugstākā riska grupas ceļu 
satiksmes dalībniekus — motorizētus 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļus.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 55
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti. 
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes 
dalībnieku grupa, ar kuru saistās 
visaugstākais drošības risks, turklāt 
vispārējā tendence liecina, ka bojāgājušo 
skaits arvien pieaug. Ceļu satiksmes 
negadījumu statistikā augstākais rādītājs 
ir mopēdu vadītāji — proti, vairāk nekā 
1400 bojāgājušo 2008. gadā. Attiecīgi, to 
transportlīdzekļu loks, kuriem jāpiemēro 
šīs apskates, tiks paplašināts, tajā 
iekļaujot visaugstākā riska grupas ceļu 
satiksmes dalībniekus — motorizētus 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļus.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti. 
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes dalībnieku 
grupa, ar kuru saistās visaugstākais 
drošības risks, turklāt vispārējā tendence 
liecina, ka bojāgājušo skaits arvien pieaug. 
Ceļu satiksmes negadījumu statistikā 
augstākais rādītājs ir mopēdu vadītāji —

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
neliecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti. 
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes dalībnieku 
grupa, ar kuru saistās visaugstākais 
drošības risks, turklāt vispārējā tendence 
liecina, ka bojāgājušo skaits arvien pieaug. 
Ceļu satiksmes negadījumu statistikā 
augstākais rādītājs ir mopēdu vadītāji —
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proti, vairāk nekā 1400 bojāgājušo 
2008. gadā. Attiecīgi, to transportlīdzekļu 
loks, kuriem jāpiemēro šīs apskates, tiks 
paplašināts, tajā iekļaujot visaugstākā riska 
grupas ceļu satiksmes dalībniekus —
motorizētus divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļus.

proti, vairāk nekā 1400 bojāgājušo 
2008. gadā. Attiecīgi, to transportlīdzekļu 
loks, kuriem jāpiemēro šīs apskates, tiks 
paplašināts, tajā iekļaujot visaugstākā riska 
grupas ceļu satiksmes dalībniekus —
motorizētus divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļus.

Or. nl

Pamatojums

Pētījums, kas minēts Komisijas ietekmes novērtējumā, noteikti par to neliecina. Tehniskas 
nepilnības tika atklātas 8 % motociklu negadījumu. Nav pierādīts, ka šīs tehniskās nepilnības 
būtu negadījumu cēlonis.

Grozījums Nr. 57
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padziļinātas izmeklēšanas rezultāti 
liecina, ka 8 % no negadījumiem, kuros 
iesaistīti motocikli, ir notikuši tehnisku 
defektu dēļ vai ir bijuši ar tiem saistīti.
Motociklisti ir tā ceļu satiksmes dalībnieku 
grupa, ar kuru saistās visaugstākais 
drošības risks, turklāt vispārējā tendence 
liecina, ka bojāgājušo skaits arvien pieaug. 
Ceļu satiksmes negadījumu statistikā 
augstākais rādītājs ir mopēdu vadītāji —
proti, vairāk nekā 1400 bojāgājušo 
2008. gadā. Attiecīgi, to transportlīdzekļu 
loks, kuriem jāpiemēro šīs apskates, tiks 
paplašināts, tajā iekļaujot visaugstākā 
riska grupas ceļu satiksmes dalībniekus 
— motorizētus divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļus.

(7) Motociklisti ir tā ceļu satiksmes 
dalībnieku grupa, ar kuru saistās 
visaugstākais drošības risks, turklāt 
vispārējā tendence liecina, ka bojāgājušo 
skaits arvien pieaug. Ceļu satiksmes 
negadījumu statistikā augstākais rādītājs ir 
mopēdu vadītāji — proti, vairāk nekā 
1400 bojāgājušo 2008. gadā.

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā domstarpības par motociklu sliktā tehniskā stāvokļa ietekmi uz negadījumu 
izraisīšanu, obligātās periodiskās tehniskās apskates šķiet nesamērīgi attiecināt arī uz 
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 58
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā tehnisko apskašu 
saskaņošanu un atbilstoši Regulas (ES) 
Nr. 168/20131 noteikumiem nekāda 
tehniskā apskate L tipa 
transportlīdzekļiem, izņemot L1e un L2e 
tipus, nedrīkst attiekties uz 
transportlīdzekļa atbilstību jaudas 
ierobežojumam līdz 74kW, kas ir spēkā 
dažu dalībvalstu teritorijās.
__________________
1 OV L 60, 2.3.2013., 52. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vietējās transporta darbībās kravas 
automobiļu vietā arvien biežāk izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h. Ņemot vērā, ka potenciālais 
risks, kas saistās ar šiem 
transportlīdzekļiem, ir identisks kravas 
automobiļu radītajam riskam, tiem būtu

(8) Komerciālo autopārvadājumu nolūkos 
kravas automobiļu vietā dažkārt izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h. Svarīgi ir nodrošināt, ka 
situācijās, kad lauksaimniecības 
transportlīdzekļi tiek izmantoti šādā veidā, 
tiem piemēro tāda paša veida tehniskās 
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jāpiemēro tāda paša veida tehniskās 
apskates kā kravas automobiļiem.

apskates kā kravas automobiļiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā teksta redakcija attiektos uz lielāko daļu traktoru, tostarp uz tiem, ko reti 
izmanto uz koplietošanas ceļiem, un tas būtiski ietekmētu lauksaimniecības nozari un lauku 
kopienas visā Eiropā.

Grozījums Nr. 60
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vietējās transporta darbībās kravas 
automobiļu vietā arvien biežāk izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h. Ņemot vērā, ka potenciālais risks, 
kas saistās ar šiem transportlīdzekļiem, ir 
identisks kravas automobiļu radītajam 
riskam, tiem būtu jāpiemēro tāda paša 
veida tehniskās apskates kā kravas 
automobiļiem.

(8) Vietējās transporta darbībās kravas 
automobiļu vietā dažkārt izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h. Ņemot vērā, ka potenciālais risks, 
kas saistās ar šiem transportlīdzekļiem, ir 
identisks kravas automobiļu radītajam 
riskam, lauksaimniecības 
transportlīdzekļiem, kurus galvenokārt 
izmanto komerciālu autopārvadājumu 
nolūkos, būtu jāveic tehniskās apskates.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka lauksaimniecības transportlīdzekļi, ko izmanto kravas automobiļu vietā, ir īpašs 
gadījums, pret kuru īpaši jāattiecas.

Grozījums Nr. 61
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vietējās transporta darbībās kravas 
automobiļu vietā arvien biežāk izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h. Ņemot vērā, ka potenciālais risks, 
kas saistās ar šiem transportlīdzekļiem, ir 
identisks kravas automobiļu radītajam 
riskam, tiem būtu jāpiemēro tāda paša 
veida tehniskās apskates kā kravas 
automobiļiem.

(8) Vietējās transporta darbībās kravas 
automobiļu vietā arvien biežāk izmanto 
lauksaimniecības transportlīdzekļus, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h. Ņemot vērā, ka potenciālais risks, 
kas saistās ar šiem transportlīdzekļiem, ir 
identisks kravas automobiļu radītajam 
riskam, tiem būtu jāpiemēro tāda paša 
veida tehniskās apskates kā kravas 
automobiļiem. Ņemot vērā šo 
transportlīdzekļu īpašās iezīmes un to 
ierasto izmantošanu, tieši dalībvalstīm 
jāizlemj, vai transportlīdzekļiem jāveic 
periodiskas apskates.

Or. es

Pamatojums

Tas, ka T5 kategorijas transportlīdzekļi dažās valstīs tiek izmantoti citiem mērķiem, nevis 
tiem, kam tie projektēti, nav pamats to iekļaušanai regulā. Šo transportlīdzekļu tehniskās 
prasības ir mazāk stingras nekā kravas automobiļiem (N2 un N3 kategorijas), tiem ir mazākas 
izmaksas, kā arī tie veido negodīgu konkurenci kravas automobiļiem. Meklējot kompromisu, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izlemt, vai šiem transportlīdzekļiem jāveic periodiskas 
apskates.

Grozījums Nr. 62
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tiek uzskatīts, ka vēsturiskie spēkrati 
saglabā tā laikmeta mantojumu, kurā tie 
tika būvēti, bet uz koplietošanas ceļiem tos
izmanto reti. Tāpēc noteikumiem par šādu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu būtu 
jāpaliek dalībvalstu ziņā. Dalībvalstu 
kompetencē vajadzētu būt arī
regulējumam citu tipu specializētu 

(9) Vēsturiskie spēkrati saglabā tā laikmeta 
mantojumu, kurā tie tika būvēti, tos
saglabā un uztur vēsturiski pareizā 
stāvoklī un reti izmanto kā ikdienas 
transportlīdzekļus. Tāpēc noteikumiem par 
šādu transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu būtu 
jāpaliek dalībvalstu ziņā vai arī tām citādi 
ir jānosaka šo transportlīdzekļu tehniskās 
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transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm. apskates regulējums.

Or. en

Pamatojums

Lai definētu 9. apsvēruma būtību, ir būtiski tajā iekļaut parasti izmantoto formulējumu 
„vēsturiski pareizs stāvoklis”.

Grozījums Nr. 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tiek uzskatīts, ka vēsturiskie spēkrati 
saglabā tā laikmeta mantojumu, kurā tie 
tika būvēti, bet uz koplietošanas ceļiem tos 
izmanto reti. Tāpēc noteikumiem par šādu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu būtu 
jāpaliek dalībvalstu ziņā. Dalībvalstu 
kompetencē vajadzētu būt arī regulējumam 
citu tipu specializētu transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm.

(9) Tiek uzskatīts, ka vēsturiskie spēkrati 
saglabā tā laikmeta mantojumu, kurā tie 
tika būvēti. Šie transportlīdzekļi ir 
kultūras vērtība, un parasti tos neizmanto 
ikdienas vajadzībām. Tāpēc noteikumiem 
par šādu transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu būtu 
jāpaliek dalībvalstu ziņā. Īstenojot šīs 
tiesības, tomēr nevajadzētu ieviest 
augstākus standartus, nekā 
transportlīdzeklim sākotnēji paredzētie.
Dalībvalstu kompetencē vajadzētu būt arī 
regulējumam citu tipu specializētu 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm.

Or. de

Pamatojums

Vēsturiskie transportlīdzekļi ir kultūras vērtība, un tos parasti neizmanto ikdienas 
vajadzībām. Tādēļ tiem jāpiemēro citi noteikumi.

Grozījums Nr. 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tiek uzskatīts, ka vēsturiskie spēkrati 
saglabā tā laikmeta mantojumu, kurā tie 
tika būvēti, bet uz koplietošanas ceļiem tos 
izmanto reti. Tāpēc noteikumiem par šādu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu būtu 
jāpaliek dalībvalstu ziņā. Dalībvalstu 
kompetencē vajadzētu būt arī regulējumam 
citu tipu specializētu transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. sv

Grozījums Nr. 65
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, kas būtu jāveic dalībvalstīm vai 
dalībvalstu uzraudzībā esošām struktūrām, 
kurām tā uzticēta. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā atbildība par tehniskajām 
apskatēm visos gadījumos, pat ja nacionālā 
sistēma atļauj šajā nolūkā pilnvarot 
privātas struktūras, tostarp tādas, kas 
iesaistītas remontdarbu veikšanā.

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, kas būtu jāveic dalībvalstīm vai 
dalībvalstu uzraudzībā esošām valsts vai 
privātām struktūrām, kurām tā uzticēta. 
Dalībvalstīm būtu jāsaglabā atbildība par 
tehniskajām apskatēm visos gadījumos, pat 
ja nacionālā sistēma atļauj šajā nolūkā 
pilnvarot privātas struktūras, tostarp tādas, 
kas iesaistītas remontdarbu veikšanā.

Or. en

Pamatojums

Par periodiskās tehniskās pārbaudes sistēmas struktūru lemj dalībvalstis ar nosacījumu, ka 
valsts vai privātās struktūras uzrauga 13. pantā minētā uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr. 66
Hubert Pirker
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, kas būtu jāveic dalībvalstīm vai 
dalībvalstu uzraudzībā esošām 
struktūrām, kurām tā uzticēta. 
Dalībvalstīm būtu jāsaglabā atbildība par 
tehniskajām apskatēm visos gadījumos, 
pat ja nacionālā sistēma atļauj šajā 
nolūkā pilnvarot privātas struktūras, 
tostarp tādas, kas iesaistītas remontdarbu 
veikšanā.

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, un kā tādu to veic dalībvalsts vai 
valsts struktūra, kurai valsts uzticējusi šo 
uzdevumu, vai struktūras vai uzņēmumi, 
kas izraudzīti šim nolūkam un kas atrodas 
tiešā valsts uzraudzībā, tostarp attiecīgi 
pilnvarotas privātas struktūras. Jo īpaši, ja 
uzņēmumos, kas ir transportlīdzekļu 
apskates centri, arī remontē mehāniskos 
transportlīdzekļus, dalībvalstis veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
transportlīdzekļu apskates objektivitāti un 
augstu kvalitāti.

Or. de

Pamatojums

Šis formulējums atbilst pašreizējās Direktīvas 2009/40/EK 2. pantam, un tā mērķis ir arī 
turpmāk nodrošināt dažādu funkcionējošu tehnisko apskašu veidu saglabāšanu.

Grozījums Nr. 67
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, kas būtu jāveic dalībvalstīm vai 
dalībvalstu uzraudzībā esošām struktūrām, 
kurām tā uzticēta. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā atbildība par tehniskajām 
apskatēm visos gadījumos, pat ja nacionālā 
sistēma atļauj šajā nolūkā pilnvarot 
privātas struktūras, tostarp tādas, kas 
iesaistītas remontdarbu veikšanā.

(10) Tehniskās apskates ir suverēna 
darbība, kas būtu jāveic dalībvalstīm vai 
dalībvalstu uzraudzībā esošām struktūrām, 
kurām tā uzticēta. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā atbildība par tehniskajām 
apskatēm visos gadījumos, pat ja nacionālā 
sistēma atļauj šajā nolūkā pilnvarot 
privātas struktūras.

Or. fr
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Pamatojums

Jānodrošina apskates staciju oficiāla neatkarība no automobiļu remonta darbnīcām, lai 
nepieļautu nekādus interešu konfliktu riskus.

Grozījums Nr. 68
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai veiktu tehniskās apskates staciju 
apstiprināšanu, dalībvalstīm būtu jāņem 
vērā, ka Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū darbības 
jomā nav iekļauti pakalpojumi transporta 
jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 69
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai novērstu jebkādu interešu 
konfliktu starp tehniskās apskates 
stacijām un struktūrām, kuras veic 
transportlīdzekļu remontu, viena 
turpmākā gada laikā transportlīdzeklim 
neveic tehnisko apskati un remontu 
iestādē, kas pieder tam pašam 
uzņēmumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Inspektoriem, kas veic tehniskās 
apskates, būtu jādarbojas neatkarīgi un 
izvairoties no jebkāda iespējama interešu 
konflikta. Attiecīgi, tehniskās apskates 
rezultāti nedrīkstētu būt saistīti ar algu vai 
jebkāda cita veida ekonomisku vai 
personisku labumu.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Lieliski darbojas Nīderlandes sistēma, kurā arī garāžas veic tehniskās apskates, bet valsts 
uzraudzības iestāde veic pārbaudes izlases veidā. Garāžu pārvaldnieku risks zaudēt licenci un 
tādējādi arī iztikas līdzekļus nodrošina augstas kvalitātes tehniskās apskates Nīderlandes 
transportlīdzekļu parkā. Tādēļ Komisijas piedāvātā neatkarība nav vēlama.

Grozījums Nr. 71
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Inspektoriem, kas veic tehniskās 
apskates, būtu jādarbojas neatkarīgi un 
izvairoties no jebkāda iespējama interešu 
konflikta. Attiecīgi, tehniskās apskates 
rezultāti nedrīkstētu būt saistīti ar algu vai 
jebkāda cita veida ekonomisku vai 
personisku labumu.

(13) Inspektoriem, kas veic tehniskās 
apskates, būtu jādarbojas neatkarīgi un 
izvairoties no jebkāda iespējama interešu 
konflikta. Dalībvalstis nodrošina 
noteikumiem atbilstīgu novērtēšanu, 
īpašu uzmanību pievēršot tam, lai to 
uzņēmumu, kam uzticēts transportlīdzekļu 
remonts, veiktais vērtējums būtu objektīvs.

Or. de
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Grozījums Nr. 72
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Inspektoriem, kas veic tehniskās 
apskates, būtu jādarbojas neatkarīgi un 
izvairoties no jebkāda iespējama interešu 
konflikta. Attiecīgi, tehniskās apskates 
rezultāti nedrīkstētu būt saistīti ar algu vai 
jebkāda cita veida ekonomisku vai 
personisku labumu.

(13) Inspektoriem, kas veic tehniskās 
apskates, būtu jādarbojas neatkarīgi un 
izvairoties no jebkāda iespējama interešu 
konflikta. Dalībvalstis nodrošina
noteikumiem atbilstīgu novērtēšanu un to, 
lai uzņēmumi, kuriem uzticēta tehnisko 
apskašu izpilde un kuri vienlaikus veic arī 
transportlīdzekļu remontu, veiktu 
pienācīgu un objektīvu vērtēšanu.

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošajā ES direktīvā par transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm jau ir noteikts, ka 
dalībvalstis tehnisko apskašu veikšanai var pilnvarot privātas struktūras. Šis nosacījums būtu 
jāsaglabā arī jaunajā regulā.

Grozījums Nr. 73
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Inspektoriem, kas veic tehniskās 
apskates, būtu jādarbojas neatkarīgi un 
izvairoties no jebkāda iespējama interešu 
konflikta. Attiecīgi, tehniskās apskates 
rezultāti nedrīkstētu būt saistīti ar algu vai 
jebkāda cita veida ekonomisku vai 
personisku labumu.

(13) Inspektoriem, kas veic tehniskās 
apskates, būtu jādarbojas neatkarīgi un 
izvairoties no jebkāda iespējama interešu 
konflikta. Attiecīgi, tehniskās apskates 
rezultāti nedrīkstētu būt saistīti ar algu vai 
jebkāda cita veida ekonomisku vai 
personisku labumu. Nekāda ar transporta 
līdzekļa ražošanu, pārdošanu, 
iznomāšanu, apkopi vai remontu saistīta 
darbība neietekmē objektivitāti, 
taisnīgumu un neatkarību, veicot tehnisko 
apskati.
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu atbilstošu to dažādo 
iestāžu neatkarību, kuras veic tehnisko 
pārbaudi, ir svarīgi, ka tehniskās apskates 
stacijās piemēro saskaņotus un atzītus 
taisnīguma standartus, piemēram, EN 
ISO/IEC 17020.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Apskašu biežums būtu jāpielāgo 
atbilstīgi transportlīdzekļa tipam un tā 
nobraukumam. Pastāv liela varbūtība, ka 
transportlīdzeklim, sasniedzot konkrētu 
vecumu un — ja to izmanto intensīvi —
zināmu nobraukumu, būs tehniski trūkumi. 
Tāpēc ir pamats palielināt apskašu 
biežumu vecākiem transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļiem ar lielu nobraukumu.

(17) Apskašu biežums būtu jāpielāgo 
atbilstīgi transportlīdzekļa tipam. Pastāv 
liela varbūtība, ka transportlīdzeklim, 
sasniedzot konkrētu vecumu un — ja to 
izmanto intensīvi — zināmu nobraukumu, 
būs tehniski trūkumi.

Or. fr

Pamatojums

Apskates biežuma palielināšana transportlīdzekļiem, kas vecāki par sešiem gadiem, ir 
nesamērīga attiecībā uz drošību un rada būtiskas administratīvas un finansiālas papildu 
izmaksas.
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Grozījums Nr. 76
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Apskašu biežums būtu jāpielāgo 
atbilstīgi transportlīdzekļa tipam un tā 
nobraukumam. Pastāv liela varbūtība, ka 
transportlīdzeklim, sasniedzot konkrētu 
vecumu un — ja to izmanto intensīvi —
zināmu nobraukumu, būs tehniski trūkumi. 
Tāpēc ir pamats palielināt apskašu 
biežumu vecākiem transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļiem ar lielu nobraukumu.

(17) Apskašu biežums būtu jāpielāgo 
atbilstīgi transportlīdzekļa tipam un tā 
nobraukumam. Pastāv liela varbūtība, ka 
transportlīdzeklim, sasniedzot konkrētu 
vecumu un — ja to izmanto intensīvi —
zināmu nobraukumu, būs tehniski trūkumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tehniskajām apskatēm būtu jāattiecas 
uz visām pozīcijām, kas saistītas ar 
pārbaudāmā transportlīdzekļa projektu, 
konstrukciju un aprīkojumu. Ņemot vērā 
transportlīdzekļu tehnoloģiju attīstības 
pašreizējo pakāpi, šie elementi ir jāiekļauj 
pārbaudāmo pozīciju sarakstā. Lai panāktu 
tehnisko apskašu saskaņotību, katram no 
pārbaudāmajiem elementiem būtu jāparedz 
attiecīgas pārbaudes metodes.

(19) Tehniskajām apskatēm būtu jāattiecas 
uz visām pozīcijām, kas saistītas ar 
pārbaudāmā transportlīdzekļa projektu, 
konstrukciju un aprīkojumu. Šīs pozīcijas 
jāatjaunina nolūkā ņemt vērā jaunākos
pētījumus un tehnikas attīstību 
transportlīdzekļu drošības jomā. 
Neatbilstoši riteņi, sakarā ar ko riteņi tiek 
piestiprināti nestandarta asīm, uzskatāmi 
par kritisku drošības pozīciju, tāpēc tā 
jāiekļauj tehniskajā apskatē. Ņemot vērā 
transportlīdzekļu tehnoloģiju attīstības 
pašreizējo pakāpi, šie elementi ir jāiekļauj 
pārbaudāmo pozīciju sarakstā. Lai panāktu 
tehnisko apskašu saskaņotību, katram no 
pārbaudāmajiem elementiem būtu jāparedz 
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attiecīgas pārbaudes metodes.

Or. en

Pamatojums

Pastāv nopietnas atbildības un drošības bažas, kas saistītas ar nestandarta vai bojātiem 
riteņiem, sakarā ar ko riteņi tiek piestiprināti nestandarta asīm. To riteņu apskate, kuri 
neatbilst riteņa rumbai, ir uzskatāma par drošības ziņā kritisku pozīciju, un tāpēc tā ir 
jāiekļauj tehniskajā apskatē pārbaudāmo pozīciju sarakstā.

Grozījums Nr. 78
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Personai, kas ir tā attiecīgā transporta 
reģistrācijas turētājs, kam tiek veikta 
tehniskā apskate, kuras laikā ir konstatēti 
trūkumi (jo īpaši tādi, kas rada risku ceļu 
satiksmes drošībai), konstatētie trūkumi 
bez kavēšanās būtu jānovērš. Bīstamu 
trūkumu gadījumā transportlīdzekļu
reģistrācija būtu jāanulē, līdz konstatētie 
trūkumi ir pilnībā novērsti.

(21) Personai, kas ir tā attiecīgā transporta 
reģistrācijas turētājs, kam tiek veikta 
tehniskā apskate, kuras laikā ir konstatēti 
trūkumi (jo īpaši tādi, kas rada risku ceļu 
satiksmes drošībai), konstatētie trūkumi 
bez kavēšanās būtu jānovērš. Bīstamu 
trūkumu gadījumā transportlīdzeklis vairs 
nedrīkst pārvietoties pa publiskajiem 
autoceļiem, līdz konstatētie trūkumi ir 
pilnībā novērsti.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu vietējās tirdzniecības un 
30–40 % pārrobežu tirdzniecības, kas ik 
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vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases 
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata par 
nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas.

gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases 
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskā veidā jāuzskata par 
nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas. Dalībvalstīm jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu 
odometra rādījumu pareizību visā 
transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā. To 
var izdarīt, nobraukuma reģistrācijas 
datubāzē apkopojot informāciju par 
transportlīdzekļa nobraukumu, ko reģistrē 
arī dažādie autobūves nozares dalībnieki, 
piemēram, oficiālie tirgotāji, servisu vai 
tehniskās apskates staciju darbinieki.

Or. en

Pamatojums

Nenoliedzami — ja transportlīdzeklis ir importēts, automašīnas vēsturei ir daudz grūtāk 
izsekot. Odometra rādījums pirmajā tehniskajā apskatē ir būtisks rādītājs, kas nosaka 
nākamo tehnisko apskašu biežumu, tāpēc dalībvalstīm ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka odometra rādījumi ir ticami un pareizi, jo īpaši tad, ja transportlīdzekli 
pārbauda pirmo reizi.

Grozījums Nr. 80
Mathieu Grosch

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
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vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases 
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata par 
nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas.

vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases 
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Arī datubāzes izveidošana, kurā, pienācīgi 
ievērojot datu aizsardzības noteikumus, 
būtu iekļauti dati par transportlīdzekļa 
nobraukumu un smagiem satiksmes 
negadījumiem, palīdzēs novērst krāpšanas 
gadījumus un nodrošinās piekļuvi 
svarīgai informācijai. Turklāt šādu 
krāpšanos ar odometra rādījumiem būtu 
sistemātiskākā veidā jāuzskata par 
nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas.

Or. de

Grozījums Nr. 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases 
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata par 

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases 
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē. 
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata par 
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nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas.

nodarījumu, par kuru var tikt piemērotas 
sankcijas. Lai efektīvāk izskaustu 
krāpšanos ar odometra rādījumiem, 
dalībvalstīm centrālā datubāzē ir 
jāapkopo nobraukuma reģistrācija.

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļa nobraukumu reģistrē tirgotāji, servisa darbinieki vai tehniskās apskates 
staciju darbinieki, tomēr, ja tiktu izveidota centrāla datubāze, kurā apkopotu šādu 
informāciju, tas patērētājiem būtiski samazinātu izmaksas, ko izraisa krāpšanās ar 
nobraukumu.

Grozījums Nr. 82
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, jebkādas odometra izmaiņas 
vai manipulācijas ar to būtu vienkāršāk 
konstatēt, ja kilometrāža tiktu reģistrēta 
tehniskās apskates pasēs un ja šīs pases 
būtu obligāti jāuzrāda nākošajā apskatē.
Šādu krāpšanos ar odometra rādījumiem 
būtu arī sistemātiskākā veidā jāuzskata 
par nodarījumu, par kuru var tikt 
piemērotas sankcijas.

(23) Uzskata, ka krāpšanās ar nobraukuma 
rādījumiem ietekmē aptuveni 5–12 % 
lietoto automašīnu tirdzniecības, kas ik 
gadus sabiedrībai rada ļoti lielas izmaksas 
vairāku miljardu euro apmērā un kā 
rezultātā tiek nepareizi novērtēts 
transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. 
Cīnoties pret krāpšanos ar nobraukuma 
rādījumiem, Komisijai būtu jāizvērtē 
iespēja ierosināt jaunus priekšlikumus 
patērētāju aizsardzības politikas jomā.

Or. es

Pamatojums

Odometrs nav reglamentēta vai obligāta ierīce transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai vai 
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kustībai. Tā ir ierīce, kas paredzēta un izstrādāta tikai informatīviem nolūkiem. Priekšlikuma 
juridiskais pamats neļauj ietvert šo jautājumu. Tas drīzāk jāietver patērētāju aizsardzības 
politikas jomā.

Grozījums Nr. 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Apskates staciju akreditācija 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008, ar 
ko nosaka akreditācijas un tirgus 
uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību, nevar būt 
dalībvalstu pienākums.

Or. pl

Grozījums Nr. 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tehniskās apskates iekļaujas plašākā 
regulatīvā satvarā, ar ko pārvalda 
transportlīdzekļus visā ekspluatācijas laikā, 
sākot no to apstiprināšanas, reģistrācijas un 
apskates fāzēs līdz pat to nodošanai 
metāllūžņos. Gan nacionālo, gan ražotāju 
uzturēto elektronisko datubāzu izveidei, kā 
arī to savstarpējai savienošanai, principā, 
būtu jāsekmē visas transportlīdzekļu 
pārvaldības ķēdes efektivitāte un jāpalīdz 
samazināt izmaksas un administratīvais 
slogs. Šajā perspektīvā Komisijai 
vajadzētu veikt gan priekšizpēti, gan 
attiecīgu izmaksu un ieguvumu analīzi 
saistībā ar Eiropas mēroga elektroniskās 

(25) Tehniskās apskates iekļaujas plašākā 
regulatīvā satvarā, ar ko pārvalda 
transportlīdzekļus visā ekspluatācijas laikā, 
sākot no to apstiprināšanas, reģistrācijas un 
apskates fāzēs līdz pat to nodošanai 
metāllūžņos. Gan nacionālo, gan ražotāju 
uzturēto elektronisko datubāzu izveide, kā 
arī to savstarpēja savienošana, sekmētu
visas transportlīdzekļu pārvaldības ķēdes 
efektivitāti, un tai jāpalīdz samazināt 
izmaksas un administratīvais slogs.
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platformas izveidi informācijas par 
transportlīdzekļiem apkopošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Tā kā šīs regulas mērķis ir rosināt 
transportlīdzekļu periodisko tehnisko 
apskašu turpmāku saskaņošanu un 
standartizāciju, kā rezultātā vajadzētu 
izveidot vienotu periodisko tehnisko 
apskašu tirgu Eiropas Savienībā ar 
tehnisko apskašu pasu savstarpējas 
atzīšanas sistēmu, kas pieļautu 
transportlīdzekļu apskati jebkurā 
dalībvalstī, Eiropas Komisijai jāsagatavo 
ziņojuma projekts par progresu attiecībā 
uz saskaņošanas procesu, lai noteiktu, 
kad šāda savstarpēja atzīšana varētu tikt 
ieviesta.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams ceļvedis pilnīgas tehnisko apskašu pasu savstarpējas atzīšanas 
nodrošināšanai, kas varētu izveidot vienotu tehnisko apskašu tirgu.

Grozījums Nr. 86
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai šo regulu papildinātu ar sīkākam (26) Lai šo regulu atjauninātu, saskaņā ar 
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tehniskām detaļām, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
tiesību aktu pieņemšanas pilnvaras ir 
jādeleģē Komisijai, lai attiecīgā gadījumā 
ņemtu vērā norises Savienībā attiecībā uz 
tipa apstiprinājumu likumdošanu 
attiecīgajās transportlīdzekļu kategorijās, 
kā arī nepieciešamību atjaunināt 
pielikumus, ņemot vērā tehnikas attīstību. 
Īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu tiesību aktu pieņemšanas 
pilnvaras ir jādeleģē Komisijai, lai attiecīgā 
gadījumā ņemtu vērā norises Savienībā 
attiecībā uz tipa apstiprinājumu 
likumdošanu attiecīgajās transportlīdzekļu 
kategorijās, kā arī nepieciešamību 
atjaunināt pielikumus, ņemot vērā tehnikas 
attīstību. Īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt kopējo prasību un saskaņoto 
noteikumu minimumu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
Savienībā, atsevišķas dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, un to, ka šo 
mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Vajadzētu saglabāt pašreizējo veidu, kā notiek apskates tiesiskā regulēšana, un aizstāt 
regulas priekšlikumu ar direktīvas priekšlikumu, lai nodotu dalībvalstu kompetencē 
organizatoriskos noteikumus, kā rīkot mehānisko transportlīdzekļu periodiskās tehniskās 
apskates.

Grozījums Nr. 88
Georges Bach

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt kopējo prasību un saskaņoto 
noteikumu minimumu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
Savienībā, atsevišķas dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, un to, ka šo mērķi 
var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(29) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt kopējo prasību un saskaņoto 
noteikumu minimumu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
Savienībā, atsevišķas dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, un to, ka šo mērķi 
var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai. Šajā 
saistībā dalībvalstis drīkst noteikt 
prasības, kas ir daudz stingrākas par 
obligātajiem standartiem.

Or. de

Grozījums Nr. 89
Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt kopējo prasību un saskaņoto 

(29) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt kopējo prasību un saskaņoto 
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noteikumu minimumu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
Savienībā, atsevišķas dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, un to, ka šo mērķi
var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

noteikumu minimumu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
Savienībā, atsevišķas dalībvalstis nevar 
pietiekami labi sasniegt, un to, ka prasību 
minimumu var labāk īstenot Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šī regula paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai, un, lai panāktu atbilstību 
standartiem, nevajadzīgi netiktu 
pārveidotas un ierobežotas jau izveidotas 
un veiksmīgi funkcionējošas uzraudzības 
sistēmas.

Or. de

Pamatojums

Pieņemot Eiropas Savienības tiesību aktus, nevajadzētu nevajadzīgi ierobežot veiksmīgi 
funkcionējošas, drošas un atzītas mehānisko transportlīdzekļu tehnisko apskašu sistēmas, 
piemēram, Austrijā ieviesto tehniskās apskates darbnīcu sistēmu.

Grozījums Nr. 90
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām
tehniskajām apskatēm.

Ar šo direktīvu tiek noteikts stingrāks 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm 
piemērojamo prasību minimums nolūkā 
uzlabot ceļu satiksmes drošību un vides 
aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīs jau darbojas tehnisko apskašu sistēma; jaunums ir obligāto prasību 
piemērošanas jomas paplašināšana, attiecinot tās uz jaunām regulējuma jomām, piemēram, 
tehniskās apskates stacijām, inspektoriem un diagnostikas aprīkojumu.
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Grozījums Nr. 91
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm.

Ar šo direktīvu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm.

Or. nl

Grozījums Nr. 92
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm.

Ar šo direktīvu izveido regulējumu uz 
koplietošanas ceļiem izmantotu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm, kuras veic, 
pamatojoties uz minimālajiem 
tehniskajiem standartiem un prasībām, lai 
nodrošinātu ceļu satiksmes drošības un 
vides aizsardzības augstu līmeni.

Or. en

Pamatojums

Direktīva ir atbilstošāks instruments, kas pienācīgi veicina ceļu drošības standartu 
ievērošanu un balstās uz pašreizējiem likumdošanas procesiem, kas nesen atjaunināti 
Direktīvā 2009/40/EK. Lai īstenotu priekšlikuma mērķus, regula nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 93
Markus Ferber
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek ieviesta drošības 
pārbaude N2, N3, kā arī O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem. Pārbaudes veic 
saskaņā ar 5. panta 5. punktu (jauns), 
īpašu uzmanību pievēršot bieži 
remontējamām un ātri dilstošām 
transportlīdzekļa daļām, piemēram, 
šasijai/virsbūvei/savienojumiem, stūres 
iekārtai, riepām/riteņiem un bremžu 
iekārtai. Šajā saistībā Komisija izveido 
V tehnisko pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Komerciālo transportlīdzekļu drošības pārbaude, kas nodrošina labāku tehniskās apkopes 
stāvokli, būtiski uzlabo ceļu satiksmes drošību. Tādējādi tiek palielināts komerciālo 
transportlīdzekļu izmantošanas laiks un samazināts neplānotas dīkstāves ilgums.

Grozījums Nr. 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h 
un kas atbilst turpmākajām kategorijām, kā 
minēts Direktīvā 2002/24/EK, Direktīvā 
2007/46/EK un Direktīvā 2003/37/EK:

1. Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, 
kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h 
un kas atbilst turpmākajām kategorijām, kā 
minēts Direktīvā 2007/46/EK un Direktīvā 
2003/37/EK:

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Negadījumi, kuros iesaistītas vieglās piekabes, notiek reti un ir galvenokārt saistīti ar 
autovadītāja pieļautu kļūdu — vai nu saistībā ar piekabes savienojumu vai neatbilstošu 
transportlīdzekļa vadīšanu. Turklāt vieglo piekabju pārbaude radītu nesamērīgu slogu 
lauksaimniekiem un maziem uzņēmumiem, kuru autoparkā ir daudz vieglo piekabju. Tādējādi 
tiem pieaugtu izmaksas un vajadzētu vairāk laika pavadīt ārpus saimnieciskās darbības.

Grozījums Nr. 96
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 97
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg,

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg,

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Negadījumi, kuros iesaistītas vieglās piekabes un puspiekabes, lielākajā daļā gadījumu ir 
saistīti ar pārmērīgu slodzi vai pārāk lielu ātrumu, un tāpēc tie novēršami, veicot attiecīgas 
pārbaudes uz ceļa.

Grozījums Nr. 99
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jim Higgins
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg;

– O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg;

– O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo masu
no 750 kg līdz 3500 kg;

Or. fr

Pamatojums

O1 kategorijas piekabes, kas vieglākas par 500 kg, parasti netiek reģistrētas, un tādēļ šķiet 
neiespējami attiecināt uz šiem transportlīdzekļiem periodiskās tehniskās apskates pienākumu.
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Grozījums Nr. 103
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg;

– O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg;

Or. es

Pamatojums

O1 kategorijas vieglās piekabes ir palīgtransportlīdzekļi, kas atsevišķos gadījumos tiek 
izmantoti īpašiem mērķiem ārpus transporta jomas. O1 kategorijas vieglās piekabes nav 
jāreģistrē nevienā dalībvalstī. Tādējādi tās ir transportlīdzekļi, kas nav iekļauti oficiālajos 
transportlīdzekļu reģistros, tādēļ nav iespējas tos oficiāli kontrolēt.

Grozījums Nr. 104
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O1 un O2 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg,

– O2 kategorija — piekabes un
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo 
masu, kas nepārsniedz 3500 kg,

Or. en

Pamatojums

Lielākajā daļā dalībvalstu O1 kategorijas transportlīdzekļi netiek reģistrēti.

Grozījums Nr. 105
Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
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Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem dalībvalstīm ir jādod iespēja 
pašām izlemt, vai attiecināt tehniskās apskates uz motorizētiem divriteņu un trīsriteņu 
transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 109
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav tādu ticamu satiksmes drošības datu, kas liecinātu, ka ar šīs kategorijas transportlīdzekļu 
drošību būtu īpaši sarežģījumi. Lielāko daļu šīs kategorijas transportlīdzekļu izmanto 
vietējam vai reģionālam transportam. Turklāt negadījumus ar motocikliem parasti izraisa 
cilvēka pieļauta kļūda, nevis tehnisks bojājums.

Grozījums Nr. 110
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi.

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 112
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

– L2e, L3e, L4e, L5e un L7e kategorija —
divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļi;

(Pārbaudāmo transportlīdzekļu kategorijas 
attiecīgi jāpieņem visā tekstā.)

Or. de

Pamatojums

Mopēdu iekļaušana tehnisko apskašu sistēmā nebūtu jāuzliek dalībvalstīm par pienākumu, bet 
gan jāatstāj kā izvēles iespēja.
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Grozījums Nr. 113
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
pārsniedz 40 km/h.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 114
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
pārsniedz 40 km/h.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas regulējams dalībvalstīm. Parasti šādus transportlīdzekļus neizmanto pārvadājumiem 
starptautiskā mērogā.

Grozījums Nr. 115
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums 

svītrots
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pārsniedz 40 km/h.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h.

– T5 kategorija — riteņtraktori, kurus 
komerciālo autopārvadājumu nolūkos 
galvenokārt izmanto uz koplietošanas 
ceļiem un kuru maksimālais projektētais 
ātrums pārsniedz 40 km/h.

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir traktori, ko izmanto tikai lauksaimniecības nolūkos, no tiem, kurus var izmantot 
arī autopārvadājumu tirgū.

Grozījums Nr. 117
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
pārsniedz 40 km/h.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tas, ka T5 kategorijas transportlīdzekļi dažās valstīs tiek izmantoti citiem mērķiem, nevis 
tiem, kam tie projektēti, nav pamats to iekļaušanai regulā. Meklējot kompromisu, dalībvalstīm 
būtu jādod iespēja noteikt šiem transportlīdzekļiem periodiskas apskates.
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Grozījums Nr. 118
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h.

– T5 kategorija — riteņtraktori, kurus 
komerciālo autopārvadājumu nolūkos 
galvenokārt izmanto uz koplietošanas 
ceļiem un kuru maksimālais projektētais 
ātrums pārsniedz 40 km/h.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h.

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h un kurus izmanto transporta 
pakalpojumu sniegšanai.

Or. et

Pamatojums

Šo regulu nevajadzētu piemērot traktoriem, kurus izmanto lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā, jo tie tikai minimāli piedalās parastajā ceļu satiksmē un nav veikta īpaša 
analīze par ceļu satiksmes negadījumiem, ko būtu izraisījušas šo traktoru tehniskās 
nepilnības.

Grozījums Nr. 120
Jacqueline Foster
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h.

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 
40 km/h un kurus dalībvalsts ļauj ar 
piekrautu piekabi izmantot uz 
koplietošanas ceļiem, pārsniedzot ātrumu 
40 km/h.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs šādus transportlīdzekļus izmanto N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļu 
vietā preču pārvadāšanai. Lauksaimnieki izmanto traktorus, kuru ātrums var pārsniegt 
40 km/h, tomēr, ja darbības ierobežojums, pārvadājot preces, ir līdz 40 km/h, tad pastāv 
iespēja, ka pārvadāšana tiek veikta papildus galvenajam transportlīdzekļa izmantojumam. Lai 
gan šādiem transportlīdzekļiem periodiska pārbaude nav nepieciešama, tiem tomēr jābūt 
atbilstošā tehniskā stāvoklī, ja tos izmanto uz koplietošanas ceļiem, un dalībvalstis, ja to 
vēlas, var tos iekļaut regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 121
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pienākumu veikt transportlīdzekļu 
periodiskās tehniskās apskates dalībvalstis 
var paplašināt, ietverot arī citas 
transportlīdzekļu kategorijas; šādus 
lēmumus dalībvalsts, pamatojot savu 
rīcību, paziņo Komisijai;

Or. de

Pamatojums

Ja šķiet, ka regulāri būtu jāpārbauda šīs direktīvas piemērošanas jomā neiekļautas 
transportlīdzekļu kategorijas, dalībvalstīm būtu jāļauj rīkoties saskaņā ar subsidiaritātes 
principu.
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Grozījums Nr. 122
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro: 2. Dalībvalstis var šo regulu nepiemērot 
šādiem savā teritorijā reģistrētiem 
transportlīdzekļiem:

Or. es

Pamatojums

Saistībā ar dalībvalstu atšķirīgajām situācijām jābūt noteiktai rezervei subsidiaritātes 
principa piemērošanai.

Grozījums Nr. 123
Jim Higgins

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a piekabēm, kuru reģistrāciju 
dalībvalstis nepieprasa.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs piekabes nav jāreģistrē. Tāpēc būtu neiespējami veikt tehnisko apskati.

Grozījums Nr. 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēsturiskajiem spēkratiem, (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. sv

Grozījums Nr. 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– bruņoto spēku, ugunsdzēsības dienestu, 
civilās palīdzības, avārijas vai glābšanas 
dienestu transportlīdzekļiem;

– bruņoto spēku, ugunsdzēsības dienestu, 
civilās palīdzības, avārijas vai glābšanas 
dienestu izmantotajiem 
transportlīdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos bruņotie spēki transportlīdzekļus, kurus tie izmanto, nomā vai citādi īrē, 
slēdzot līgumu.
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Grozījums Nr. 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– transportlīdzekļiem, ko izmanto 
lauksaimniecības, dārzkopības, 
mežsaimniecības, lopkopības vai 
zivsaimniecības uzņēmumos un kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
nepārsniedz 40 km/h;

– transportlīdzekļiem, ko izmanto 
lauksaimniecības, dārzkopības, 
mežsaimniecības, lopkopības vai 
zivsaimniecības mērķiem, kas tiek īstenoti 
tikai dalībvalsts teritorijā;

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir traktori, ko izmanto, konkurējot ar kravas automobiļiem, no tiem, kurus izmanto 
tikai lauksaimniecības, dārzkopības, mežsaimniecības, lopkopības vai zivsaimniecības 
mērķiem. Nosakot ierobežojumu, ka šādus transportlīdzekļus var izmantot tikai attiecīgajā 
dalībvalstī, tiek liegta iespēja izmantot tos pārvadājumiem Eiropas kontinentālajā tirgū.

Grozījums Nr. 128
Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– transportlīdzekļiem, ko izmanto 
lauksaimniecības, dārzkopības, 
mežsaimniecības, lopkopības vai 
zivsaimniecības uzņēmumos un kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
nepārsniedz 40 km/h;

– transportlīdzekļiem, ko izmanto 
lauksaimniecības, dārzkopības, 
mežsaimniecības, lopkopības vai 
zivsaimniecības uzņēmumos un neizmanto 
transporta pakalpojumu sniegšanai;

Or. et

Pamatojums

Šī regula jāpiemēro galvenokārt transportlīdzekļiem, kas regulāri piedalās ikdienas ceļu 
satiksmē, nevis tiem, kurus pārsvarā izmanto ārpus satiksmes zonas.
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Grozījums Nr. 129
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorija — riteņtraktori, kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
pārsniedz 40 km/h;

Or. es

Pamatojums

Tas, ka T5 kategorijas transportlīdzekļi dažās valstīs tiek izmantoti citiem mērķiem, nevis 
tiem, kam tie projektēti, nav pamats to iekļaušanai regulā. Meklējot kompromisu, dalībvalstīm 
būtu jādod iespēja noteikt šiem transportlīdzekļiem periodiskas apskates.

Grozījums Nr. 130
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorija — divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzekļi;

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzeklis” ir jebkurš motorizēts 
transportlīdzeklis uz diviem riteņiem, ar 
blakusvāģi vai bez tā, kā arī tricikli un 
kvadricikli;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzeklis” ir jebkurš motorizēts 
transportlīdzeklis uz diviem riteņiem, ar 
blakusvāģi vai bez tā, kā arī tricikli un 
kvadricikli;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „divriteņu vai trīsriteņu 
transportlīdzeklis” ir jebkurš motorizēts 
transportlīdzeklis uz diviem riteņiem, ar 
blakusvāģi vai bez tā, kā arī tricikli un 
kvadricikli;

svītrots

Or. sv
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Grozījums Nr. 134
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „vēsturisks spēkrats” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kas atbilst visiem 
turpmākajiem kritērijiem:

7) „vēsturisks spēkrats” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kas ražots vismaz pirms 
30 gadiem un ir saglabāts un tiek uzturēts 
vēsturiski pareizā stāvoklī;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcija ir pārāk ierobežojoša, jo vēsturisko spēkratu rezerves daļas bieži vien ir 
jaunas un neatbilst transportlīdzekļa vēsturiskajiem komponentiem. Turklāt vēsturiskie 
spēkrati bieži to ekspluatācijas laikā tiek tehniski mainīti saistībā ar, piemēram, drošības 
prasībām. Tāpat ekspluatācijas laikā mainās arī transportlīdzekļa ārējais izskats. 
Neraugoties uz izmaiņām, transportlīdzeklis tomēr saglabā tā sākotnējo būtību un garu.

Grozījums Nr. 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „vēsturisks spēkrats” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kas atbilst visiem 
turpmākajiem kritērijiem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. sv

Grozījums Nr. 136
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tas ražots vismaz pirms 30 gadiem; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 137
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā apkopi nodrošina, izmantojot rezerves 
daļas, kas atbilst transportlīdzekļa 
vēsturiskajiem komponentiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 138
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā apkopi nodrošina, izmantojot rezerves 
daļas, kas atbilst transportlīdzekļa 
vēsturiskajiem komponentiem;

– tā apkopi nodrošina, izmantojot rezerves 
daļas, kas, ciktāl iespējams, atbilst 
transportlīdzekļa vēsturiskajiem 
komponentiem;

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļa vēsturiskajiem komponentiem atbilstošu rezerves daļu izmantošanai ir 
jāsaglabā mērķa statuss, vienlaikus ņemot vērā to, ka konkrētas daļas vairs netiek ražotas un 
nav pieejamas.
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Grozījums Nr. 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā apkopi nodrošina, izmantojot rezerves 
daļas, kas atbilst transportlīdzekļa 
vēsturiskajiem komponentiem;

– ir saglabāts un tiek uzturēts vēsturiski 
pareizā stāvoklī;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā apkopi nodrošina, izmantojot rezerves 
daļas, kas atbilst transportlīdzekļa 
vēsturiskajiem komponentiem;

– tā apkopi vai restaurāciju nodrošina, 
izmantojot rezerves daļas, kas atbilst 
transportlīdzekļa vēsturiskajiem 
komponentiem, vai attiecīgajā laika 
periodā izgatavotas rezerves daļas;

Or. de

Pamatojums

Vēsturiskie transportlīdzekļi ir kultūras vērtība. Tādēļ definīcijā jānosaka konkrētas prasības. 
Tikai patiesi vēsturiski transportlīdzekļi liecina par vēsturisko attīstību. Šajā regulā sniegtā 
definīcija ir pirmā vēsturisko transportlīdzekļu definīcija, kas iekļauta Eiropas tiesību aktos. 
Tā kā šī regula var kļūt par paraugu citiem tiesību aktiem, šeit ir vajadzīgs īpaši viennozīmīgs 
formulējums.

Grozījums Nr. 141
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav veiktas nekādas izmaiņas tādu 
galveno komponentu tehniskajos 
parametros kā motors, bremzes, stūres 
iekārta vai atsperojums; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav veiktas nekādas izmaiņas tādu 
galveno komponentu tehniskajos 
parametros kā motors, bremzes, stūres 
iekārta vai atsperojums; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav veiktas nekādas izmaiņas tādu 
galveno komponentu tehniskajos 
parametros kā motors, bremzes, stūres 
iekārta vai atsperojums; un

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE507.994v01-00 58/146 AM\931123LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav veiktas nekādas izmaiņas tādu 
galveno komponentu tehniskajos 
parametros kā motors, bremzes, stūres 
iekārta vai atsperojums; un

– nav veiktas nekādas būtiskas izmaiņas 
tādu galveno komponentu tehniskajos 
parametros kā motors, bremzes, stūres 
iekārta vai atsperojums; un

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav veiktas nekādas izmaiņas tādu 
galveno komponentu tehniskajos
parametros kā motors, bremzes, stūres 
iekārta vai atsperojums; un

– tādu galveno komponentu tehniskie 
parametri kā motors, bremzes, stūres 
iekārta, transportlīdzekļa tips vai 
atsperojums nav pārveidoti vai šie 
komponenti ir izgatavoti attiecīgā laika 
periodā; un

Or. de

Grozījums Nr. 146
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 149
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts. svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; – tā ārējais izskats nav mainīts vai ir 
saglabāts atbilstīgs attiecīgajam laika 
periodam;

Or. de

Grozījums Nr. 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– transportlīdzekļa modelis vairs nav 
ražošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – 4.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilst attiecīgajam laika periodam —
veikti tādi pārveidojumi, kas desmit gados
pēc transportlīdzekļa izgatavošanas bija 
tiesiski un tehniski iespējami;

Or. de

Grozījums Nr. 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „reģistrācijas apliecības turētājs” ir 
persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis 
ir reģistrēts;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 155
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „reģistrācijas apliecības turētājs” ir 
persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis 
ir reģistrēts;

8) „reģistrācijas apliecības turētājs” ir 
persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis 
ir reģistrēts, vai persona, kurai ir tiesības 
pastāvīgi izmantot transportlīdzekli;

Or. en

Pamatojums

Dažās valstīs transportlīdzekļa lietotājs var nebūt tā īpašnieks. Lietotājam, kuram ir 
transportlīdzekļa pastāvīgās izmantošanas tiesības, var būt tāds pats statuss, kā reģistrētam 
transportlīdzekļa īpašniekam, neraugoties uz to, ka reģistrācijas dokumentos ir redzams 
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transportlīdzekļa īpašnieka vārds. Dažās valstīs šajos dokumentos var ierakstīt pat divus 
vārdus. Šādas atšķirības var radīt apjukumu, ja transportlīdzekli pārbauda citā dalībvalstī, 
kurā šāda sistēma, iespējams, nav atļauta.

Grozījums Nr. 156
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai
noteiktu, vai transportlīdzekļa daļas un 
komponenti atbilst tiem noteiktajiem 
drošības un ekoloģiskajiem parametriem, 
kas ir spēkā apstiprinājuma, sākotnējās 
reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā 
dienā, kā arī aprīkojuma modernizēšanas 
dienā;

9) „tehniskā apskate” ir šīs direktīvas 
pielikumiem atbilstoša pārbaude, ko veic, 
lai nodrošinātu, ka transportlīdzekli var 
droši izmantot uz koplietošanas ceļiem un 
tas atbilst attiecīgajiem ekoloģiskajiem 
parametriem;

Or. en

Pamatojums

Pielikumos minēta informācija par transportlīdzekļa stāvokli un komponenšu standartiem. 
Daļēja definīcijas atkārtošana varētu radīt apjukumu, un tādēļ apskatē būtu iespējama 
pārmērīga piemērošana.

Grozījums Nr. 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai 
noteiktu, vai transportlīdzekļa daļas un
komponenti atbilst tiem noteiktajiem
drošības un ekoloģiskajiem parametriem, 
kas ir spēkā apstiprinājuma, sākotnējās 
reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā 
dienā, kā arī aprīkojuma modernizēšanas 

9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai 
nodrošinātu, ka transportlīdzeklis ir drošs 
izmantošanai uz koplietošanas ceļiem un
atbilst noteiktajiem ekoloģiskajiem 
parametriem;
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dienā;

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai 
noteiktu, vai transportlīdzekļa daļas un 
komponenti atbilst tiem noteiktajiem 
drošības un ekoloģiskajiem parametriem, 
kas ir spēkā apstiprinājuma, sākotnējās 
reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā 
dienā, kā arī aprīkojuma modernizēšanas 
dienā;

9) „tehniskā apskate” ir pārbaude, lai 
noteiktu, vai transportlīdzekli var droši 
izmantot uz koplietošanas ceļiem, tas 
atbilst attiecīgajiem ekoloģiskajiem
parametriem un vai tā daļas un 
komponenti atbilst attiecīgā gadījumā 
tiem noteiktajiem drošības un 
ekoloģiskajiem parametriem, kas ir spēkā 
apstiprinājuma, sākotnējās reģistrācijas vai 
nodošanas ekspluatācijā, vai aprīkojuma 
modernizēšanas dienā;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) „inspektors” ir persona, kuru 
dalībvalsts ir pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai tehniskās apskates stacijā vai 
kompetentās iestādes vārdā;

13) „inspektors” ir persona, kuru 
dalībvalsts vai tās kompetentā iestāde ir 
pilnvarojusi tehnisko apskašu veikšanai 
tehniskās apskates stacijā vai kompetentās 
iestādes vārdā;

Or. es
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs ar tehniskajām apskatēm saistītie jautājumi ir reģionālo iestāžu 
kompetencē.

Grozījums Nr. 160
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) „inspektors” ir persona, kuru 
dalībvalsts ir pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai tehniskās apskates stacijā vai 
kompetentās iestādes vārdā;

13) „inspektors” ir persona, kuru 
dalībvalsts vai tās kompetentā iestāde ir 
pilnvarojusi tehnisko apskašu veikšanai un 
kura strādā tehniskās apskates stacijā vai 
kompetentās iestādes vārdā;

Or. de

Pamatojums

Grozījumā precizēts, ka inspektoram jābūt tehniskās apskates stacijas vai iestādes 
darbiniekam.

Grozījums Nr. 161
Georges Bach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) „inspektors” ir persona, kuru 
dalībvalsts ir pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai tehniskās apskates stacijā vai 
kompetentās iestādes vārdā;

13) „inspektors” ir persona, kuru 
dalībvalsts ir pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai un kura strādā tehniskās 
apskates stacijā vai rīkojas kompetentās 
iestādes vārdā;

Or. en

Pamatojums

Tehniskās apskates stacijām un to inspektoriem ir jābūt attiecīgi akreditētiem atbilstoši 
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starptautiskiem standartiem (ISO/IEC 17020:2012 attiecībā uz A tipa apskates stacijām)

Grozījums Nr. 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, tostarp tās 
struktūras vai iestādes, kas veic
transportlīdzekļu remontdarbus un ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai;

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, tostarp tās 
struktūras vai iestādes, kas veic 
transportlīdzekļu remontdarbus un ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai.
Ja privāta struktūra vai iestāde, kurā veic 
tehnisko apskati, nodarbojas arī ar 
transportlīdzekļu komerciālu ražošanu, 
pārdošanu, iznomāšanu, kā arī apkopi un 
remontu, dalībvalstīm jāpievērš īpaša 
uzmanība šo iestāžu objektivitātei un 
kvalitātes augstajiem standartiem 
attiecībā uz šādās iestādēs veiktajām 
apskatēm;

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka objektīvas transportlīdzekļu apskates un drošības uz ceļiem garantijas, un tas arī 
ir vienīgais veids, kā pasargāt patērētāju no nevajadzīga un dārga remonta.

Grozījums Nr. 163
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, tostarp tās 
struktūras vai iestādes, kas veic 

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
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transportlīdzekļu remontdarbus un ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai;

veikšanai;

Or. de

Pamatojums

Lai skaidri nošķirtu transportlīdzekļu tehniskās apskates un remontu, nepieņemot vērienīgus 
organizatoriskus, ar personālu saistītus un finansiālus pasākumus, ir jāizslēdz iespēja uzticēt 
remontdarbnīcām gan apskašu, gan remontu veikšanu.

Grozījums Nr. 164
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, tostarp tās 
struktūras vai iestādes, kas veic 
transportlīdzekļu remontdarbus un ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai;

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, ko 
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai;

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina apskates staciju oficiāla neatkarība no mehānisko transportlīdzekļu remonta 
darbnīcām, lai nepieļautu interešu konfliktu riskus.

Grozījums Nr. 165
Georges Bach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, tostarp tās
struktūras vai iestādes, kas veic

15) „apskates stacija” ir publiskas vai 
privātas struktūras vai iestādes, ko 
dalībvalsts ir pilnvarojusi tehnisko 
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transportlīdzekļu remontdarbus un ko
dalībvalsts pilnvarojusi tehnisko apskašu 
veikšanai;

apskašu veikšanai. Lai garantētu 
nepieciešamo transportlīdzekļu apskates 
neatkarību un objektivitāti, tehniskās 
apskates stacijās neveic mehānisko 
transportlīdzekļu apkopi vai 
remontdarbus, pārdošanu vai iznomāšanu. 
Ja dalībvalsts nodrošina objektivitāti, 
efektīvi nodalot šīs saimnieciskās darbības 
jomas un tehnisko apskašu darbību 
(organizatoriskā, personāla un finanšu 
ziņā), tā var izdarīt atkāpi no iepriekš 
minētā pienākuma;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 16. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– „nobraukuma reģistrācijas datubāze” ir 
dalībvalsts izveidota datubāze, kurā tiek 
saglabāti attiecīgajā dalībvalstī reģistrēto 
transportlīdzekļu odometru rādījumi;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldot centrālas datubāzes, kurās ir apkopoti visu reģistrēto automobiļu odometru 
rādījumi, tiks praktiski izskausta krāpšanās ar nobraukuma datiem.

Grozījums Nr. 167
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 
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piekabēm dalībvalstī, kurā tie reģistrēti,
periodiski veic tehniskās apskates saskaņā 
ar šo regulu.

piekabēm periodiski veic tehniskās 
apskates jebkurā dalībvalstī un neatkarīgi 
no valsts, kurā tie reģistrēti. Šīs apskates 
atzīst visās dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 168
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un 
to piekabēm dalībvalstī, kurā tie reģistrēti, 
periodiski veic tehniskās apskates saskaņā 
ar šo regulu.

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
dalībvalstī, kurā tie reģistrēti, periodiski 
veic tehniskās apskates saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. nl

Grozījums Nr. 169
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 
piekabēm dalībvalstī, kurā tie reģistrēti,
periodiski veic tehniskās apskates saskaņā 
ar šo regulu.

1. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 
piekabēm jebkurā Eiropas Savienības 
vietā periodiski veic tehniskās apskates 
saskaņā ar šo regulu.

Or. ro

Pamatojums

ES vienotā tirgus interesēs ir jārada iespēja veikt pārbaudes jebkurā ES dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 170
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās apskates veic vienīgi
dalībvalsts kompetentā iestāde vai 
dalībvalstu apstiprinātas tehniskās 
apskates stacijas.

2. Tehniskās apskates veic tikai 
transportlīdzekļa reģistrācijas dalībvalsts 
tehniskās apskates stacija.

Or. de

Pamatojums

Precizēts, ka dalībvalsts tehniskās apskates stacijas atbild tikai par šajā dalībvalstī reģistrētu 
transportlīdzekļu pārbaudi

Grozījums Nr. 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās apskates veic vienīgi 
dalībvalsts kompetentā iestāde vai 
dalībvalstu apstiprinātas tehniskās apskates 
stacijas.

2. Tehniskās apskates veic vienīgi 
dalībvalsts kompetentā iestāde vai 
dalībvalstu apstiprinātas tehniskās apskates 
stacijas, vai to izveidotas uzraudzības 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts



PE507.994v01-00 70/146 AM\931123LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās apskates veic vienīgi 
dalībvalsts kompetentā iestāde vai 
dalībvalstu apstiprinātas tehniskās 
apskates stacijas.

2. Tehniskās apskates veic vienīgi 
dalībvalsts kompetentā iestāde vai publiska 
struktūra, kurai šādu uzdevumu uzticējusi 
valsts vai valsts sertificētas un uzraudzītas 
struktūras vai iestādes, tostarp pilnvarotas 
privātās struktūras.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums pārāk ierobežotu dalībvalstis un liktu tām organizēt savu tehniskās 
apskates veikšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 173
Isabelle Durant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai novērstu jebkādu interešu 
konfliktu starp tehniskās apskates 
stacijām un struktūrām, kuras veic 
transportlīdzekļu remontu, tehniskās 
apskates stacijās vai iestādēs, kuras pieder 
tam pašam uzņēmumam, neveic remontu 
transportlīdzeklim, kas pārbaudīts šajā 
iestādē iepriekšējā gadā, un otrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi 
tehniskajai informācijai, kas 
nepieciešama tehniskās apskates 
veikšanai, kā izklāstīts I pielikumā. 
Komisija pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus par procedūrām, kā piekļūt 
I pielikumā izklāstītajai tehniskajai 
informācijai, saskaņā ar 16. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā šāds punkts nav nepieciešams. Informācijas apmaiņu nosaka jau Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 6. panta 1. punktā un 3. panta 14. punktā, kā arī Regulas (EK) Nr. 595/2009 
6. panta 1. punktā un 3. panta 11. punktā. Šajā punktā tikai atkārto jau spēkā esošu prasību 
attiecībā uz informācijas apmaiņu. Tāpat svītrojams I pielikums.

Grozījums Nr. 175
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi
tehniskajai informācijai, kas 
nepieciešama tehniskās apskates veikšanai, 
kā izklāstīts I pielikumā. Komisija pieņem 
sīki izstrādātus noteikumus par 
procedūrām, kā piekļūt I pielikumā 
izklāstītajai tehniskajai informācijai, 
saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām un apskates aprīkojuma 
ražotājiem vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina vienotu 
tās tehniskās informācijas kopumu, kas 
nepieciešams tehniskās apskates veikšanai, 
kā izklāstīts I pielikumā. Komisija pieņem 
sīki izstrādātus noteikumus par 
procedūrām, kā piekļūt I pielikumā 
izklāstītajai tehniskajai informācijai, 
tostarp pārbaudot vienota piekļuves 
punkta iespējamību, saskaņā ar 16. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu informācijas nodošanu automašīnu ražotāju, tehniskās apskates staciju un 
apskates aprīkojuma ražotāju starpā, automašīnu ražotāji nodrošina vienotu datu kopumu. 
Tāpat Eiropas Komisija pārbauda arī iespēju izveidot vienotu piekļuves punktu šādai 
informācijai.

Grozījums Nr. 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi 
tehniskajai informācijai, kas nepieciešama 
tehniskās apskates veikšanai, kā izklāstīts 
I pielikumā. Komisija pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par procedūrām, kā 
piekļūt I pielikumā izklāstītajai tehniskajai 
informācijai, saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi 
tehniskajai informācijai, kas nepieciešama 
tehniskās apskates veikšanai, saskaņā ar 
noteikumiem par piekļuvi informācijai, 
kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 715/2007 
un Regulā (EK) Nr. 595/2009. Komisija 
ar īstenošanas aktiem pirms šā 
dokumenta stāšanās spēkā apstiprina 
tehnisko informāciju, kas nepieciešama 
tehniskajām apskatēm saskaņā ar 
II pielikuma 3. punktu, kā arī pieņem sīki 
izstrādātus noteikumus par procedūrām, kā 
piekļūt vajadzīgajai tehniskajai 
informācijai, saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Transportlīdzekļu ražotāji tehniskās 
apskates stacijām vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi 
tehniskajai informācijai, kas 
nepieciešama tehniskās apskates 
veikšanai, kā izklāstīts I pielikumā. 
Komisija pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus par procedūrām, kā piekļūt 
I pielikumā izklāstītajai tehniskajai 
informācijai, saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus par tehniskās informācijas 
saturu un procedūrām, kā piekļūt 
I pielikumā izklāstītajai tehniskajai 
informācijai, kura jāiesniedz 
transportlīdzekļu ražotājiem, saskaņā ar 
16. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Nešķiet pareizi, ka transportlīdzekļu ražotāji ir atbildīgi par sniedzamo tehnisko informāciju.

Grozījums Nr. 178
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PRASĪBAS TEHNISKAJĀM 
APSKATĒM

TEHNISKAJĀM APSKATĒM 
NOTEIKTO PRASĪBU MINIMUMS

Or. de

Grozījums Nr. 179
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja transportlīdzekļa īpašnieks 
tehnisko apskašu intervālu vēlētos 
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samazināt līdz gadam, dalībvalsts var 
nodrošināt finansējumu tehnisko apskašu 
veikšanai. Finansēšanas periods sākas ne 
ātrāk kā 10 gadus pēc transportlīdzekļa 
sākotnējās reģistrācijas datuma.

Or. de

Pamatojums

Ja transportlīdzekļu īpašnieki katru gadu vēlēsies pārbaudīt transportlīdzekļus, kas vecāki 
10 gadiem, tiks samazināts satiksmes negadījumu skaits un tādējādi samazinātas arī 
satiksmes negadījumu seku likvidēšanas izmaksas. Daļa šo ietaupījumu jānovirza minēto 
pasākumu finansēšanai. Šāda metode atbilst prēmiju sistēmas ieviešanai.

Grozījums Nr. 180
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja mainās reģistrācijas apliecības 
īpašnieks, transportlīdzekļiem, kas pieder 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijai un ir nodoti ekspluatācijā 
pirms vairāk nekā četriem gadiem, pirms 
tam jāveic tehniskā apskate.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā domstarpības par motociklu sliktā tehniskā stāvokļa ietekmi uz negadījumu 
izraisīšanu, šķiet nesamērīgi obligātās periodiskās tehniskās apskates attiecināt uz divriteņu 
vai trīsriteņu transportlīdzekļiem. Tomēr, lai aizsargātu patērētāju intereses, tehniskās 
apskates pase ir jāpieprasa, pārdodot divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekli, kas vecāks par 
četriem gadiem.

Grozījums Nr. 181
Jacqueline Foster
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var pieprasīt, lai jebkuras 
kategorijas transportlīdzeklim, kas ir 
reģistrēts dalībvalstī, periodiskā tehniskā 
apskate tiktu veikta biežāk.

Or. en

Pamatojums

Lai uzturētu ceļu satiksmes drošību, šis noteikums jebkurai dalībvalstij dod iespēju jebkuram 
transportlīdzeklim piemērot periodisku apskati. Tāpat šis noteikums nepārprotami atļauj 
jebkuras kategorijas transportlīdzeklim veikt apskati biežāk.

Grozījums Nr. 182
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 

svītrots
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gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

Or. nl

Grozījums Nr. 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem dalībvalstīm ir jādod iespēja 
pašām izlemt, vai attiecināt tehniskās apskates uz motorizētiem divriteņu vai trīsriteņu 
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transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 186
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 187
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā domstarpības par motociklu sliktā tehniskā stāvokļa ietekmi uz negadījumu 
izraisīšanu, šķiet nesamērīgi obligātās periodiskās tehniskās apskates attiecināt uz divriteņu 
vai trīsriteņu transportlīdzekļiem. Tomēr, lai aizsargātu patērētāju intereses, tehniskās 
apskates pase ir jāpieprasa, pārdodot divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekli, kas vecāks par 
četriem gadiem.
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Grozījums Nr. 188
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 190
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

– L2e, L3e, L4e, L5e un L7e kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — vismaz ik pēc diviem 
gadiem vai saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts noteikumiem;
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Or. de

Grozījums Nr. 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

– L1e, L2e, L3e, L4e kategorijas 
transportlīdzekļiem — sešus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc četriem gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

– L5e, L6e un L7e kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma un pēc tam — ik pēc diviem 
gadiem;

Or. fi

Grozījums Nr. 193
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem, pēc tam — ik gadus;

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, tad pēc diviem 
gadiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 194
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam 
— ik gadus;

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — vismaz ik pēc diviem 
gadiem vai saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts noteikumiem;

Or. de

Pamatojums

M1, N1 un O2 kategorijas transportlīdzekļu ikgadēja pārbaude nebūtu jāuzliek dalībvalstīm 
par pienākumu, bet gan jāatstāj kā izvēles iespēja.

Grozījums Nr. 195
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 

– M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
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datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
katru gadu;

Or. nl

Grozījums Nr. 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 kategorijas transportlīdzekļiem 
— četrus gadus pēc transportlīdzekļa 
sākotnējās reģistrācijas datuma, tad pēc 
diviem gadiem, pēc tam — katru gadu;

Or. en

Pamatojums

Apskates un licencēšanas grafika ieviešana attiecībā uz vieglajām piekabēm, iespējams, 
nemazinās ar tām saistītos negadījumus, bet gan radīs ievērojamas izmaksas un slogu plašam 
izmantotāju lokam.

Grozījums Nr. 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc diviem gadiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 198
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc diviem gadiem;

Or. fr

Pamatojums

Apskates biežuma palielināšana transportlīdzekļiem, kas vecāki par sešiem gadiem, nav 
attaisnojama ar drošības apsvērumiem un rada būtiskas administratīvas un finansiālas 
papildu izmaksas. Turklāt šķiet, ka nav samērīgi prasīt O2 kategorijas piekabēm tikpat biežas 
apskates kā mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 199
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 kategorijas transportlīdzekļiem 
— četrus gadus pēc transportlīdzekļa 
sākotnējās reģistrācijas datuma, tad pēc 
diviem gadiem, pēc tam — katru gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc diviem gadiem;

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem dalībvalstīm ir jādod iespēja 
pašām izlemt, vai palielināt tehniskās apskates biežumu transportlīdzekļiem, kas pieder M1, 
N1 un O2 kategorijai.

Grozījums Nr. 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 kategorijas transportlīdzekļiem 
— četrus gadus pēc transportlīdzekļa 
sākotnējās reģistrācijas datuma, tad pēc 
diviem gadiem, pēc tam — katru gadu;

Or. en

Pamatojums

Negadījumi, kuros iesaistītas vieglās piekabes un puspiekabes, lielākajā daļā gadījumu ir 
saistīti ar pārmērīgu slodzi vai pārāk lielu ātrumu, un tāpēc tie novēršami, veicot attiecīgas 
pārbaudes uz ceļa.

Grozījums Nr. 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1, O2, L5e, L6e un L7e
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, pēc tam — ik pēc 
diviem gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 204
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad ik pēc diviem gadiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 205
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1, N1 un O2 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
ik gadus;

– M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļiem — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad pēc diviem gadiem, pēc tam —
katru gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik gadus.

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — katru gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik gadus.

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļu ikgadēja pārbaude nebūtu 
jāuzliek dalībvalstīm par pienākumu, bet gan jāatstāj kā izvēles iespēja.

Grozījums Nr. 208
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik gadus.

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — katru gadu.

Or. nl

Grozījums Nr. 209
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik gadus.

– M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri 
reģistrēti kā taksometri vai neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi, 
M2, M3, N2, N3, T5, O3 un O4 kategorijas 
transportlīdzekļiem — gadu pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc diviem gadiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 210
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– T5 kategorijas transportlīdzekļiem, 
kurus komerciālo autopārvadājumu 
nolūkos izmanto galvenokārt uz 
koplietošanas ceļiem, — četrus gadus pēc 
transportlīdzekļa sākotnējās reģistrācijas 
datuma, pēc tam — ik pēc diviem gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O2 kategorijas transportlīdzekļiem —
sešus gadus pēc sākotnējās reģistrācijas 
datuma, tad ik pēc trim gadiem;

Or. fr
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Pamatojums

O2 kategorijas piekabes var apdraudēt citus satiksmes dalībniekus, ja netiek pareizi 
uzturētas, jo īpaši sava izmēra un svara dēļ. Tādēļ ir jāparedz tehniskā apskate noteiktos 
intervālos, jo īpaši attiecībā uz konstrukcijas stāvokli un bremžu sistēmu.

Grozījums Nr. 212
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem dalībvalstīm ir jādod iespēja 
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pašām izlemt, vai palielināt tehniskās apskates biežumu transportlīdzekļiem, kas pieder M1 
un N1 kategorijai.

Grozījums Nr. 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 215
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu vai ja tam ir nopietni 
trūkumi, kas ietekmē drošību, pēc šīs 
pirmās apskates tehnisko apskati tam veic 
katru gadu.

Or. de

Pamatojums

Apskate būtu jāveic arī tādos gadījumos, kad transportlīdzeklim ir nopietni trūkumi, kas 
ietekmē drošību un ko radījusi vadītāja rīcība vai transportlīdzekļa vadīšanas veids. Šāda 
vadītāju rīcība principā nemainīsies.
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Grozījums Nr. 216
Georges Bach

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis vairāk nekā
150 000 km nobraukumu, pēc šīs pirmās 
apskates tehnisko apskati tam veic katru 
gadu.

Or. de

Grozījums Nr. 217
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 120 000 km
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic katru gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Mathieu Grosch

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

2. Ja transportlīdzeklis pēc sākotnējās 
reģistrācijas ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu vai tas sākotnēji reģistrēts 
vairāk nekā pirms 10 gadiem, tehnisko 
apskati tam veic katru gadu.

Or. de

Grozījums Nr. 219
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik pēc diviem 
gadiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 220
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km 
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik pēc diviem 
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gadiem vai 60 000 km.

Or. ro

Grozījums Nr. 221
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 160 000 km
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

2. Ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzeklis pēc tā sākotnējās 
reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai 
apskatei ir sasniedzis 200 000 km
nobraukumu, pēc šīs pirmās apskates 
tehnisko apskati tam veic ik gadus.

Or. lt

Grozījums Nr. 222
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reģistrācijas apliecības turētājs var lūgt 
tehniskās apskates stacijai vai attiecīgā 
gadījumā kompetentajai iestādei veikt 
tehnisko apskati periodā, kas ilgst no 
iepriekšējā mēneša sākuma pirms 1. punktā 
minētās gadadienas līdz otrā mēneša 
beigām pēc minētās dienas, un tas 
neietekmē nākošās tehniskās apskates 
veikšanas datumu.

3. Reģistrācijas apliecības turētājs var lūgt 
tehniskās apskates stacijai vai attiecīgā 
gadījumā kompetentajai iestādei veikt 
tehnisko apskati periodā, kas ilgst no 
iepriekšējā mēneša sākuma pirms 1. punktā 
minētās gadadienas līdz sestā mēneša 
beigām pēc minētās dienas, un tas 
neietekmē nākošās tehniskās apskates 
veikšanas datumu.

Or. de

Pamatojums

Šāds tehniskās apskates datuma sešu mēnešu atlikšanas termiņš, kas, piemēram, Austrijā 
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tehnisku, praktisku un klientiem labvēlīgu apsvērumu dēļ jau desmitiem gadu tiek veiksmīgi 
īstenots, paplašinātu rīcības brīvību.

Grozījums Nr. 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reģistrācijas apliecības turētājs var lūgt 
tehniskās apskates stacijai vai attiecīgā 
gadījumā kompetentajai iestādei veikt 
tehnisko apskati periodā, kas ilgst no 
iepriekšējā mēneša sākuma pirms 1. punktā 
minētās gadadienas līdz otrā mēneša 
beigām pēc minētās dienas, un tas 
neietekmē nākošās tehniskās apskates 
veikšanas datumu.

3. Reģistrācijas apliecības turētājs var lūgt 
tehniskās apskates stacijai vai attiecīgā 
gadījumā kompetentajai iestādei vai 
struktūrām vai iestādēm, ko sertificējusi 
un uzrauga valsts, veikt tehnisko apskati 
periodā, sākot no iepriekšējā mēneša 
sākuma pirms 1. punktā minētās 
gadadienas, un tas neietekmē nākošās 
tehniskās apskates veikšanas datumu.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka transportlīdzeklī vienmēr atrodas derīga tehniskās apskates pase. Iespējams, visas 
dalībvalstis savstarpēji nepieņems elastīgumu attiecībā uz periodiskās tehniskās apskates 
veikšanu pēc pirmās reģistrācijas gadadienas, kā dēļ komerciālo autopārvadājumu uzņēmumi 
varētu ciest nepamatotu sankciju dēļ.

Grozījums Nr. 224
Georges Bach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neskarot I līdz IV pielikumā noteiktās 
prasības, dalībvalstis var noteikt citu, 
vēlāku pirmās obligātās tehniskās 
apskates laiku un vajadzības gadījumā 
prasīt transportlīdzekļa pārbaudi pirms 
sākotnējās reģistrācijas, kā arī papildu 
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tehniskās pārbaudes.

Or. de

Grozījums Nr. 225
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja transportlīdzekļa drošības un vides 
sistēmas un komponenti ir mainīti vai 
pārveidoti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 226
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
turētājs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 227
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 

svītrots
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turētājs.

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
turētājs.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 229
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
turētājs.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 230
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 

svītrots
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turētājs.

Or. lt

Grozījums Nr. 231
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecības turētājs.

– gadījumā, ja ir mainījies transportlīdzekļa 
reģistrācijas apliecības turētājs, izņemot 
gadījumus, kad transportlīdzeklim, tam 
esot reģistrētam uz iepriekšējā turētāja 
vārda, pēdējos trijos mēnešos sekmīgi 
veikta tehniskā apskate, un ja uz 
transportlīdzekli neattiecas pārējie šajā 
punktā minētie gadījumi.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir aptvert situācijas, kurās iespējamie lietotu transportlīdzekļu pircēji 
vēlas būt pārliecināti, ka transportlīdzeklim, kuru tie grasās iegādāties, sekmīgi veikta
tehniskā apskate. Šāda veida automobiļu pirkšana un pārdošana ir plaši izplatīta dažās 
valstīs un jaunajam lietotājam garantē transportlīdzekļa iegādi labā tehniskajā stāvoklī. Ir 
skaidrs, ka šo grozījumu nepiemēro, ja transportlīdzeklis bijis iesaistīts nopietnā negadījumā 
vai ticis būtiski pārveidots.

Grozījums Nr. 232
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja M1 vai N1 kategorijas 
transportlīdzekļa nobraukums pārsniedz 
160 000 km;

Or. en
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Pamatojums

Transportlīdzekļi ar lielu nobraukumu, visticamāk, neatbildīs drošības un vides standartiem.

Grozījums Nr. 233
Saïd El Khadraoui

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kad transportlīdzeklis ir sasniedzis 
160 000 km nobraukumu;

Or. nl

Grozījums Nr. 234
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates attiecas uz jomām, 
kas minētas II pielikuma 2. punktā.

1. Tehniskās apskates attiecas vismaz uz 
jomām, kas minētas II pielikuma 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka šeit ir paredzēts prasību minimums.

Grozījums Nr. 235
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrā no jomām, kas minētas 1. punktā, 2. Katrā no jomām, kas minētas 1. punktā, 
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dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
tehniskās apskates stacijas veic tehnisko 
apskati, pārbaudot vismaz tos elementus, 
kas izklāstīti II pielikuma 3. punktā, un 
izmantojot šo elementu pārbaudei 
norādītās metodes.

dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
tehniskās apskates stacijas veic tehnisko 
apskati, pārbaudot vismaz tos elementus, 
kas izklāstīti II pielikuma 3. punktā, un 
izmantojot šo elementu pārbaudei ieteiktās 
vai līdzvērtīgas metodes.

Or. de

Pamatojums

Pārbaudei norādītās metodes ir ieteikumu veidā sniegts prasību minimums. Lai ņemtu vērā ne 
vien tehnisko apskašu, bet arī transportlīdzekļu un to elektronisko sistēmu turpmākās 
attīstības iespējamās tendences, šīs metodes drīkst aizstāt vai papildināt ar citām līdzvērtīgām 
vai stingrākām pārbaudes metodēm.

Grozījums Nr. 236
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrā no jomām, kas minētas 1. punktā, 
dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
tehniskās apskates stacijas veic tehnisko 
apskati, pārbaudot vismaz tos elementus, 
kas izklāstīti II pielikuma 3. punktā, un 
izmantojot šo elementu pārbaudei 
norādītās metodes.

2. Katrā no jomām, kas minētas 1. punktā, 
dalībvalsts kompetentās iestādes vai 
tehniskās apskates stacijas veic tehnisko 
apskati, pārbaudot vismaz tos elementus, 
kas izklāstīti II pielikuma 3. punktā, un, ja 
iespējams, izmanto šo elementu pārbaudei 
norādītās metodes.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi būtu iespējams izmantot citas periodiskās tehniskās apskates metodes ar 
nosacījumu, ka tās apstiprina dalībvalsts (vai tās kompetentā iestāde). Šāds elastīgums ir 
nozīmīgs un palīdzēs risināt jautājumu par nestandarta transportlīdzekļiem vai situācijām, ja 
ir sabojājies aprīkojums. Standartu ievērošana tiks aizsargāta, jo pielikumā būs izvirzīta 
prasība kompetentajai iestādei apstiprināt alternatīvo metodi.

Grozījums Nr. 237
Georges Bach
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot II pielikumā noteiktās 
minimālās prasības, dalībvalstis var 
palielināt pārbaudāmo elementu skaitu.

Or. de

Grozījums Nr. 238
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– būtiski trūkumi, kas var mazināt 
transportlīdzekļa drošību vai apdraudēt 
pārējos satiksmes dalībniekus, vai citas 
nozīmīgākas neatbilstības;

– būtiski trūkumi, kas var mazināt 
transportlīdzekļa drošību vai apdraudēt 
pārējos satiksmes dalībniekus, vai kas 
liecina par pārkāpumu attiecībā uz tiesību 
aktiem un normām trokšņa un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju jomā, jo 
īpaši attiecībā uz troksni, daļiņām, CO2
un NOx, vai citas nozīmīgākas 
neatbilstības;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– bīstami trūkumi, kas tūlītēji un tieši 
apdraud ceļu satiksmes drošību un kura dēļ 
šim transportlīdzeklim nekādos apstākļos 
nav atļauts piedalīties ceļu satiksmē.

– bīstami trūkumi, kas tūlītēji un tieši 
apdraud ceļu satiksmes drošību un pamato 
dalībvalsts vai tās iestāžu aizliegumu 
izmantot šo transportlīdzekli ceļu 



PE507.994v01-00 100/146 AM\931123LV.doc

LV

satiksmē.

Or. fr

Grozījums Nr. 240
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, izdod 
šim transportlīdzeklim tehniskās apskates 
pasi, kurā ietverti vismaz IV pielikumā 
uzskaitītie elementi.

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, izdod 
šim transportlīdzeklim elektronisku 
tehniskās apskates pasi, kurā ietverti 
vismaz IV pielikumā uzskaitītie elementi.

Or. en

Pamatojums

Dokumentu drošības un efektivitātes labad apskates ziņojums vienmēr ir elektronisks, un to 
neprasa personai, kura transportlīdzekli uzrāda apskatei, jo šī persona nereti nav 
transportlīdzekļa īpašnieks. Tas pats attiecināms uz izpildes iestāžu piekļuvi uz ceļa veicamā 
pārbaudē.

Grozījums Nr. 241
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, izdod 
šim transportlīdzeklim tehniskās apskates 
pasi, kurā ietverti vismaz IV pielikumā 
uzskaitītie elementi.

1. Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā kompetentā iestāde, kas veikusi 
transportlīdzekļa tehnisko apskati un/vai 
drošības pārbaudi, izdod šim 
transportlīdzeklim tehniskās apskates pasi, 
kurā ietverti vismaz IV un 
V (jauns) pielikumā uzskaitītie elementi.
Komisija izstrādā vienotu tehniskās 
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apskates un/vai drošības pārbaudes 
Eiropas Savienības veidlapu.

Or. de

Pamatojums

Tikai izmantojot vienotu Eiropas Savienības veidlapu, ES mērogā iespējams nodrošināt 
tehniskās apskates apliecinājumu pārbaudi, veicot tehnisku pārbaudi uz ceļiem.

Grozījums Nr. 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja tiek reģistrēts transportlīdzeklis no 
citas dalībvalsts, tad, neskarot 5. pantā 
minēto, dalībvalsts atzīst tehniskās 
apskates pasi, ko izsniegusi cita 
dalībvalsts, it kā tā pati būtu izsniegusi 
attiecīgo tehniskās apskates pasi, ja vien šī 
pase ir derīga, ņemot vērā pārreģistrācijas 
dalībvalstī noteikto biežumu. Ja rodas 
šaubas, dalībvalstis pirms atzīšanas var 
pārbaudīt tehniskās apskates pasi. 
Dalībvalstis nosūta Komisijai tehniskās 
apskates pases aprakstu pirms šīs 
direktīvas piemērošanas. Komisija 
informē 16. pantā minēto komiteju.

Or. en

Pamatojums

Tehniskās apskates pases savstarpēja atzīšana pārrobežu pārreģistrācijas gadījumā ir būtisks 
solis virzībā uz patiesa iekšēja tirgus attīstību. Grozījumā ņem vērā jaunāko ES Tiesas 
judikatūru (C-150711).

Grozījums Nr. 243
Anne E. Jensen



PE507.994v01-00 102/146 AM\931123LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No šīs regulas spēkā stāšanās dienas, bet 
ne vēlāk kā pēc 3 gadiem pēc tās spēkā 
stāšanās, tehniskās apskates stacija 
elektroniskā veidā paziņo dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šīs stacijas 
izsniegtajās pasēs ietverto informāciju. Šo 
informāciju paziņo saprātīgā termiņā pēc 
tehniskās apskates pases izdošanas. Līdz 
šim datumam tehniskās apskates stacijas 
iepriekš minēto informāciju kompetentajai 
iestādei var nosūtīt jebkurā citā veidā. 
Kompetentā iestāde šo informāciju glabā 
36 mēnešus no tās saņemšanas dienas.

3. No šīs regulas spēkā stāšanās dienas, bet 
ne vēlāk kā 1 gadu pēc tās spēkā stāšanās, 
tehniskās apskates stacija tehniskās 
apskates pasi izsniedz tikai elektroniski. 
Tāpat tā elektroniskā veidā paziņo 
dalībvalsts kompetentajai iestādei šīs 
stacijas izsniegtajās pasēs ietverto 
informāciju. Šo informāciju paziņo 
saprātīgā termiņā pēc tehniskās apskates 
pases izdošanas. Līdz šim datumam 
tehniskās apskates stacijas iepriekš minēto 
informāciju kompetentajai iestādei var 
nosūtīt jebkurā citā veidā. Kompetentā 
iestāde šo informāciju glabā 36 mēnešus no 
tās saņemšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Dokumentu drošības un efektivitātes labad apskates ziņojums vienmēr ir elektronisks, un to 
neprasa personai, kura transportlīdzekli uzrāda apskatei, jo šī persona nereti nav 
transportlīdzekļa īpašnieks. Tas pats attiecināms uz izpildes iestāžu piekļuvi uz ceļa veicamā 
pārbaudē.

Grozījums Nr. 244
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Odometra rādījumu kontroles nolūkā, kā 
arī gadījumā, ja pēc iepriekšējās tehniskās 
apskates attiecīgā informācija elektroniski 
nav paziņota, inspektors pieprasa, lai 
persona, kas uzrāda transportlīdzekli 
apskatei, uzrāda pēc iepriekšējās tehniskās 
apskates izdoto pasi.

4. Odometra rādījumu kontroles nolūkā, ja 
tāds ir ierīkots, kā arī gadījumā, ja pēc 
iepriekšējās tehniskās apskates attiecīgā 
informācija elektroniski nav paziņota, 
inspektors pieprasa, lai persona, kas uzrāda 
transportlīdzekli apskatei, uzrāda pēc 
iepriekšējās tehniskās apskates izdoto pasi.
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Or. en

Grozījums Nr. 245
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Odometra rādījumu kontroles nolūkā, kā 
arī gadījumā, ja pēc iepriekšējās tehniskās 
apskates attiecīgā informācija elektroniski 
nav paziņota, inspektors pieprasa, lai 
persona, kas uzrāda transportlīdzekli 
apskatei, uzrāda pēc iepriekšējās tehniskās 
apskates izdoto pasi.

4. Odometra rādījumu kontroles nolūkā, kā 
arī gadījumā, ja pēc iepriekšējās tehniskās 
apskates attiecīgā informācija elektroniski 
nav paziņota, inspektors pieprasa, lai 
persona, kas uzrāda transportlīdzekli 
apskatei, uzrāda pēc iepriekšējās tehniskās 
apskates izdoto pasi, ja vien pase nav 
izsniegta elektroniski.

Or. en

Pamatojums

Dokumentu drošības un efektivitātes labad apskates ziņojums vienmēr ir elektronisks, un to 
neprasa personai, kura transportlīdzekli uzrāda uz apskatei, jo šī persona nereti nav 
transportlīdzekļa īpašnieks. Tas pats attiecināms uz izpildes iestāžu piekļuvi uz ceļa veicamā 
pārbaudē.

Grozījums Nr. 246
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehniskās apskates rezultātus dara 
zināmus iestādei, kas atbildīga par attiecīgā 
transportlīdzekļa reģistrāciju. Reģistrācijas 
iestādei paziņo tehniskās apskates pasē 
ietverto informāciju.

5. Tehniskās apskates rezultātus 
elektroniski dara zināmus iestādei, kas 
atbildīga par attiecīgā transportlīdzekļa 
reģistrāciju. Reģistrācijas iestādei paziņo 
tehniskās apskates pasē ietverto 
informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Dokumentu drošības un efektivitātes labad apskates ziņojums vienmēr ir elektronisks, un to 
neprasa personai, kura transportlīdzekli uzrāda apskatei, jo šī persona nereti nav 
transportlīdzekļa īpašnieks. Tas pats attiecināms uz izpildes iestāžu piekļuvi uz ceļa veicamā 
pārbaudē.

Grozījums Nr. 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja iespējams, tehniskās apskates staciju 
darbinieki nobraukuma reģistrācijas 
datubāzē iesniedz informāciju par katrā 
tehniskajā apskatē reģistrēto nobraukuma 
rādījumu.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstī ir izveidota nobraukuma reģistrācijas datubāze, tehniskās apskates staciju 
darbinieki tajā norāda transportlīdzekļu odometru rādījumus, lai tādējādi sekmīgāk novērstu 
krāpšanos ar nobraukuma datiem.

Grozījums Nr. 248
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tehniskās apskates pases savstarpēji 
atzīst visas dalībvalstis, pārreģistrējot 
transportlīdzekli, ko pārved no vienas 
dalībvalsts uz citu, ja šī pase ir derīga 
attiecībā uz pārreģistrācijas valstī noteikto 
biežumu, jo īpaši saistībā ar 5. panta 
4. punkta noteikumiem.
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Or. fr

Pamatojums

Atvieglojot šo procesu, kad pārvietošanās dēļ tiek veikta pārreģistrācija, nedrīkst kavēt valsts 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz patērētāju aizsardzību īpašnieka maiņas gadījumā, kā 
paredzēts 5. panta 4. punkta 3. ievilkumā.

Grozījums Nr. 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja konstatēti būtiski trūkumi, 
kompetentā iestāde lemj par nosacījumiem, 
kādos transportlīdzekli var izmantot pirms 
citas tehniskās apskates iziešanas. Šai citai 
tehniskajai apskatei jānotiek sešu nedēļu 
laikā pēc sākotnējās apskates.

2. Ja konstatēti būtiski trūkumi, valsts 
kompetentā iestāde var lemt par 
nosacījumiem, kādos transportlīdzekli var 
izmantot pirms citas tehniskās apskates 
iziešanas. Šai citai tehniskajai apskatei 
jānotiek sešu nedēļu laikā pēc sākotnējās 
apskates.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu transportlīdzekļu lietošanas ierobežošana ir dalībvalstu 
kompetencē, tādēļ lēmums par to ir jāpieņem valsts kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 250
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek 
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā 
reģistrāciju atsavina saskaņā ar 3.a pantu
Eiropas Parlamenta un Padomes 

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, dalībvalsts 
vai kompetentā iestāde var liegt vai 
ierobežot transportlīdzekļa izmantošanu 
uz koplietošanas ceļiem, līdz visi bīstamie 
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Direktīvā XXX, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 1999/37/EK par 
transportlīdzekļu reģistrācijas 
dokumentiem, līdz trūkumi ir novērsti un 
ir izdota jauna tehniskās apskates pase, 
kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir 
braukšanas kārtībā.

trūkumi ir novērsti.

Or. en

Pamatojums

Reģistrācijas atsavināšana nav atbilstošs risinājums, jo reģistrācija ir sarežģīts un atsevišķs 
process, kas ne vienmēr ir piemērots transportlīdzekļa izmantošanas ierobežošanai. Dažās 
dalībvalstīs reģistrācijas atsavināšana var būt piemērots risinājums, savukārt citās valstīs, lai 
gūtu līdzīgu, pozitīvu un ceļu satiksmei drošu rezultātu, piemērotāks būtu aizlieguma process. 
Dalībvalstīm ir jābūt iespējai izmantot visefektīvāko metodi, netērējot ārkārtīgi daudz līdzekļu 
viena un tā paša rezultātā sasniegšanai.

Grozījums Nr. 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek 
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā 
reģistrāciju atsavina saskaņā ar 3.a pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
XXX, ar ko groza Padomes Direktīvu 
1999/37/EK par transportlīdzekļu 
reģistrācijas dokumentiem, līdz trūkumi ir 
novērsti un ir izdota jauna tehniskās 
apskates pase, kas apliecina, ka 
transportlīdzeklis ir braukšanas kārtībā.

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, valsts 
kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu
aizliegt transportlīdzekli izmantot satiksmē 
uz koplietošanas ceļiem, un tā reģistrāciju 
atsavina saskaņā ar 3.a pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā XXX, ar 
ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK 
par transportlīdzekļu reģistrācijas 
dokumentiem, līdz trūkumi ir novērsti un ir 
izdota jauna tehniskās apskates pase, kas 
apliecina, ka transportlīdzeklis ir 
braukšanas kārtībā.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu transportlīdzekļu lietošanas ierobežošana ir dalībvalstu 



AM\931123LV.doc 107/146 PE507.994v01-00

LV

kompetencē, tādēļ lēmums par to ir jāpieņem valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek 
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā 
reģistrāciju atsavina saskaņā ar 3.a pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā XXX, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 1999/37/EK par 
transportlīdzekļu reģistrācijas
dokumentiem24, līdz trūkumi ir novērsti un 
ir izdota jauna tehniskās apskates pase, kas 
apliecina, ka transportlīdzeklis ir 
braukšanas kārtībā.

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, dalībvalsts 
vai kompetentā iestāde var nolemt šādu
transportlīdzekli aizliegt izmantot satiksmē 
uz koplietošanas ceļiem, un atsavina
atļauju izmantot to ceļu satiksmē, 
nenosakot jaunu reģistrācijas procesu, līdz 
trūkumi ir novērsti un ir izdota jauna 
tehniskās apskates pase, kas apliecina, ka 
transportlīdzeklis ir braukšanas kārtībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek 
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā
reģistrāciju atsavina saskaņā ar 3.a pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
XXX, ar ko groza Padomes Direktīvu 
1999/37/EK par transportlīdzekļu 
reģistrācijas dokumentiem, līdz trūkumi ir 
novērsti un ir izdota jauna tehniskās 
apskates pase, kas apliecina, ka 
transportlīdzeklis ir braukšanas kārtībā.

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek 
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā
atļauju izmantošanai uz koplietošanas 
ceļiem atsavina saskaņā ar 3.a pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
XXX, ar ko groza Padomes Direktīvu 
1999/37/EK par transportlīdzekļu 
reģistrācijas dokumentiem, līdz trūkumi ir 
novērsti un ir izdota jauna tehniskās 
apskates pase, kas apliecina, ka 
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transportlīdzeklis ir braukšanas kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka bīstamu trūkumu gadījumā, atsavina atļauju 
transportlīdzekļa izmantošanai uz koplietošanas ceļiem, nevis transportlīdzekļa reģistrāciju, 
kas dažās dalībvalstīs attiecas uz ierakstu par transportlīdzekļa esamību valsts reģistros, 
nevis uz tā juridisko statusu, un veido sarežģītu procesu, kurš ilgst visu transportlīdzekļa 
ekspluatācijas laiku.

Grozījums Nr. 254
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek 
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā 
reģistrāciju atsavina saskaņā ar 3.a pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā XXX, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 1999/37/EK par 
transportlīdzekļu reģistrācijas 
dokumentiem24, līdz trūkumi ir novērsti un 
ir izdota jauna tehniskās apskates pase, kas 
apliecina, ka transportlīdzeklis ir 
braukšanas kārtībā.

3. Ja konstatēti bīstami trūkumi, tiek
aizliegts transportlīdzekli izmantot 
satiksmē uz koplietošanas ceļiem, un tā 
reģistrāciju atsavina, līdz trūkumi ir 
novērsti un ir izdota jauna tehniskās 
apskates pase, kas apliecina, ka 
transportlīdzeklis ir braukšanas kārtībā.

Or. fr

Pamatojums

Ja ir nepieciešams izslēgt no ceļu satiksmes transportlīdzekli ar būtiskiem trūkumiem, 
pienākums vēlreiz veikt reģistrācijas procedūru šķiet nesamērīgs.

Grozījums Nr. 255
Vilja Savisaar-Toomast



AM\931123LV.doc 109/146 PE507.994v01-00

LV

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kas veikusi tehnisko apskati tās teritorijā 
reģistrētam transportlīdzeklim, izdod 
apliecinājumu visiem transportlīdzekļiem, 
kas sekmīgi izgājuši apskati. Šajā 
apliecinājumā norāda nākošās tehniskās 
apskates datumu.

Tehniskās apskates stacija vai attiecīgā 
gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kas veikusi tehnisko apskati tās teritorijā 
reģistrētam transportlīdzeklim, izdod 
apliecinājumu visiem transportlīdzekļiem, 
kas sekmīgi izgājuši apskati. Šajā 
apliecinājumā norāda nākošās tehniskās 
apskates datumu. Nav jāizdod nekāds 
apliecinājums, ja transportlīdzekļa 
reģistrācijas dokumentā ir iespējams 
norādīt, ka ir veikta tehniskā apskate, un 
nākamās šādas pārbaudes datumu.

Or. et

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumiem Direktīvā 1999/37/ES (par transportlīdzekļu reģistrācijas 
dokumentiem), ko pašlaik izskata Eiropas Parlaments, nav nepieciešams izdot atsevišķu 
dokumentu kā tehniskās apskates apliecinājumu, ja šajā transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentā ir atbilstoša iedaļa, kurā reģistrēt tehniskās apskates derīguma periodu un 
nākamās šādas pārbaudes datumu. Tas nozīmē, ka apskates stacijām un kompetentajām 
iestādēm nav jāizdod atsevišķs dokuments, apliecinot transportlīdzekļa tehniskās apskates 
veikšanu, kas šo transportlīdzekļu lietotājiem būtu jānēsā līdzi.

Grozījums Nr. 256
Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Katra dalībvalsts atzīst saskaņā ar 
1. punktu izdoto apstiprinājumu.

Katra dalībvalsts atzīst saskaņā ar šī panta
1. daļu izdoto apstiprinājumu vai atbilstošu 
ierakstu transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentā.

Or. et
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Grozījums Nr. 257
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Katra dalībvalsts atzīst saskaņā ar 
1. punktu izdoto apstiprinājumu.

Katra dalībvalsts atzīst citas dalībvalsts
saskaņā ar šī panta 1. daļu izdoto 
apstiprinājumu, ja minētais apstiprinājums 
ir izdots šajā dalībvalstī reģistrētam 
transportlīdzeklim.

Or. de

Pamatojums

Transportlīdzekļa tehniskā apskate jāveic transportlīdzekļa reģistrācijas dalībvalstī.

Grozījums Nr. 258
Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Tehniskās apskates staciju neatkarība

1. Lai garantētu neatkarību un 
nodrošinātu transportlīdzekļu objektīvu 
un kvalitatīvu apskati, tehniskās apskates 
stacijās nenodarbojas ar mehānisko 
transportlīdzekļu ražošanu, pārdošanu, 
iznomāšanu, apkopi vai remontu.
2. Dalībvalsts ir tiesīga izdarīt atkāpi no šī 
noteikuma, ja tehniskās apskates stacijas 
objektivitāti garantē, nodrošinot atbilstību 
standartiem, kas izklāstīti EN ISO/IEC 
17020.1 Dalībvalstis var izvirzīt papildu 
prasības attiecībā uz savām teritorijām 
nolūkā nodrošināt tehniskās apskates 
staciju un inspektoru neatkarību.
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__________________
1 ISO/IEC 17020: Atbilstības novērtējums 
– Prasības dažādu veidu institūcijām, kas 
veic apskati.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to dažādu veidu institūciju atbilstošu neatkarību, kas veic apskati, ir 
jānodrošina, ka tehniskās apskates stacijās piemēro saskaņotus un atzītus standartus. 
ISO/IEC 17020 ir minētas konkrētas prasības to iestāžu kompetencei, kuras veic pārbaudi, kā 
arī šajās iestādēs veikto pārbaudes darbību objektivitātei un konsekvencei.

Grozījums Nr. 259
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Diagnostikas iekārtas un aprīkojums, ko 
izmanto tehnisko apskašu veikšanā, atbilst 
tehnisko prasību minimumam, kas noteikts 
V pielikumā.

1. Diagnostikas iekārtas un aprīkojums, ko 
izmanto tehnisko apskašu veikšanā, atbilst 
vismaz tehnisko prasību minimumam, kas 
noteikts V pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 260
Georges Bach

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot I līdz VI pielikumā noteiktās 
prasības, dalībvalstis diagnostikas 
iekārtām un aprīkojumam drīkst piemērot 
prasības, kas ir stingrākas nekā 
V pielikumā minētās tehnoloģiskās un 
tehniskās prasības.



PE507.994v01-00 112/146 AM\931123LV.doc

LV

Or. de

Grozījums Nr. 261
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tehniskās apskates stacijas, kurās 
inspektori veic tehniskās apskates, 
apstiprina dalībvalsts vai tās kompetentā 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalsts vai tās kompetentā iestāde apstiprina tehniskās apskates stacijas, kurās veic 
tehniskās apskates.

Grozījums Nr. 262
Georges Bach

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Vismaz reizi 5 gados ir jāpārbauda to 
diagnostikas iekārtu atbilstība 
minimālajām prasībām, ko dalībvalstis 
apstiprinājušas jau pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai izpildītu minimālās kvalitātes 
pārvaldības prasības, tehniskās apskates 
stacijas atbilst tās dalībvalsts prasībām, 
kura ir tās pilnvarojusi. Tehniskās 
apskates stacijas ir objektīvas un 
nodrošina transportlīdzekļu apskates 
augstvērtīgu kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Gan privātām, gan valsts tehniskās apskates stacijām, kurās veic tehniskās apskates, ir 
jāizpilda minimālās prasības, lai nodrošinātu labu kvalitātes pārvaldību. Tām jābūt 
objektīvām un jānodrošina transportlīdzekļu augstvērtīga apskate.

Grozījums Nr. 264
Debora Serracchiani

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates veic inspektori, kas 
atbilst VI pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam attiecībā uz kompetenci un 
apmācību.

1. Tehniskās apskates veic inspektori, kas 
atbilst VI pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam attiecībā uz kompetenci, 
izglītību un apmācību, kā arī tās 
dalībvalsts prasībām, kurā tie ir iecelti 
amatā. Dalībvalstis attiecībā uz savām 
teritorijām var izvirzīt papildu prasības.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau ievēro vairāk prasību, nekā izvirzīts VI pielikumā. Šīm dalībvalstīm ir 
jābūt iespējai saglabāt augstāko iespējamo kvalifikācijas līmeni, atbilstoši „paraugprakses” 
principam.

Grozījums Nr. 265
Dieter-Lebrecht Koch
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Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās apskates veic inspektori, kas 
atbilst VI pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam attiecībā uz kompetenci un 
apmācību.

1. Tehniskās apskates veic inspektori, kas 
atbilst ne vien VI pielikumā noteiktajam 
prasību minimumam attiecībā uz 
kvalifikāciju, izglītību un apmācību, bet 
arī citām prasībām, ko noteikusi 
dalībvalsts, kurā inspektori veic darbību.

Or. de

Pamatojums

Jārada iespēja, lai dalībvalstis savā teritorijā strādājošiem inspektoriem varētu noteikt 
prasības, kas ir augstākas par minimālajām prasībām.

Grozījums Nr. 266
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis inspektoriem, kuri atbilst 
prasību minimumam attiecībā uz 
kompetenci un apmācību, izsniedz 
sertifikātu. Šajā sertifikātā ietver vismaz to 
informāciju, kas minēta VI pielikuma 
3. punktā

2. Dalībvalstis inspektoriem, kuri atbilst 
prasību minimumam ne vien attiecībā uz 
kvalifikāciju, izglītību un apmācību, bet 
arī citām prasībām, ko noteikusi 
dalībvalsts, kurā inspektori veic darbību, 
izsniedz sertifikātu. Šajā sertifikātā ietver 
vismaz to informāciju, kas minēta 
VI pielikuma 3. punktā. Dalībvalstis, kuras 
jau pašlaik attiecībā uz izglītības, 
kvalifikācijas un pārbaudes līmeni 
inspektoriem noteikušas prasības, kas 
augstākas par minimālajām prasībām, šo 
augsto līmeni nemazina, bet saglabā arī 
turpmāk.

Or. de
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Pamatojums

Jārada iespēja, lai dalībvalstis savā teritorijā strādājošiem inspektoriem varētu noteikt 
prasības, kas ir augstākas par minimālajām prasībām.

Grozījums Nr. 267
Ismail Ertug

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis inspektoriem, kuri atbilst 
prasību minimumam attiecībā uz 
kompetenci un apmācību, izsniedz 
sertifikātu. Šajā sertifikātā ietver vismaz to 
informāciju, kas minēta VI pielikuma 
3. punktā.

2. Dalībvalstis inspektoriem, kuri atbilst 
šajā regulā noteiktajam prasību 
minimumam, kā arī valstī noteiktajām 
papildu prasībām attiecībā uz kompetenci 
un apmācību, izsniedz sertifikātu. Šajā 
sertifikātā ietver vismaz to informāciju, kas 
minēta VI pielikuma 3. punktā.

Or. de

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka arī turpmāk ir spēkā dalībvalstī attiecībā uz kvalifikāciju un izglītību 
sertifikāta saņemšanai noteiktās papildu prasības, kas ir stigrākas par VI pielikumā 
noteiktajām minimālajām prasībām.

Grozījums Nr. 268
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis inspektoriem, kuri atbilst 
prasību minimumam attiecībā uz 
kompetenci un apmācību, izsniedz
sertifikātu. Šajā sertifikātā ietver vismaz to 
informāciju, kas minēta VI pielikuma 
3. punktā.

2. Kompetentās iestādes vai attiecīgā 
gadījumā apstiprināti apmācību centri
inspektoriem, kuri atbilst prasību 
minimumam attiecībā uz kompetenci un 
apmācību, nodrošina sertifikātu. Šajā 
sertifikātā ietver vismaz to informāciju, kas 
minēta VI pielikuma 3. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātais nosacījums, ar ko paredz, ka dalībvalstis izsniedz sertifikātu inspektoriem, kuri 
atbilst prasību minimumam, dalībvalstis pārmērīgi ierobežotu. Turklāt arī apstiprināti 
apmācību centri var izsniegt šādu sertifikātu.

Grozījums Nr. 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Inspektorus, ko šīs regulas piemērošanas 
dienā nodarbina dalībvalstu kompetentās 
iestādes vai tehniskās apskates stacijas, 
atbrīvo no VI pielikuma 1. punktā 
izklāstīto prasību izpildes. Dalībvalstis 
šiem inspektoriem izsniedz līdzvērtības 
sertifikātu.

3. Inspektorus, ko šīs regulas piemērošanas 
dienā nodarbina vai pilnvaro dalībvalstu 
kompetentās iestādes vai tehniskās 
apskates stacijas, atbrīvo no VI pielikuma 
1. punktā izklāstīto prasību izpildes. 
Dalībvalstis šiem inspektoriem izsniedz 
līdzvērtības sertifikātu.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Peter van Dalen

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu 
konflikta, jo īpaši attiecībā uz 
ekonomiska, personiska rakstura saikni 
vai radniecību ar tā transportlīdzekļa 
tehniskās apliecības turētāju, kam 
attiecīgā tehniskā apskate tiek veikta.

svītrots

Or. nl
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Pamatojums

Lieliski darbojas Nīderlandes sistēma, kurā arī garāžas veic tehniskās apskates testus, bet 
valsts uzraudzības iestāde veic pārbaudes izlases veidā. Garāžu pārvaldnieku risks zaudēt 
licenci un tādējādi arī iztikas līdzekļus nodrošina augstas kvalitātes tehniskās pārbaudes 
Nīderlandes transportlīdzekļu parkā. Tādēļ Komisijas piedāvātā neatkarība nav vēlama.

Grozījums Nr. 271
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu 
konflikta, jo īpaši attiecībā uz 
ekonomiska, personiska rakstura saikni 
vai radniecību ar tā transportlīdzekļa 
tehniskās apliecības turētāju, kam 
attiecīgā tehniskā apskate tiek veikta.

4. Dalībvalstis nodrošina noteikumiem 
atbilstīgu tehniskās apskates izpildi, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, lai uzņēmumi, 
kam uzticēts transportlīdzekļu remonts, 
veiktu objektīvu vērtēšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 272
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu konflikta, 
jo īpaši attiecībā uz ekonomiska, 
personiska rakstura saikni vai radniecību ar 
tā transportlīdzekļa tehniskās apliecības 
turētāju, kam attiecīgā tehniskā apskate 
tiek veikta.

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu konflikta, 
jo īpaši attiecībā uz ekonomiska, 
personiska rakstura saikni vai radniecību ar 
tā transportlīdzekļa tehniskās apliecības 
turētāju, kam attiecīgā tehniskā apskate 
tiek veikta, un tās remontdarbnīcas 
darbiniekiem, kurā tiek veikta 
transportlīdzekļa tehniskā apskate.

Or. de
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Pamatojums

Precizējums tam, ka inspektori nedrīkst būt saistīti ar remontdarbnīcām un to darbiniekiem.

Grozījums Nr. 273
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu konflikta, 
jo īpaši attiecībā uz ekonomiska, 
personiska rakstura saikni vai radniecību ar 
tā transportlīdzekļa tehniskās apliecības 
turētāju, kam attiecīgā tehniskā apskate 
tiek veikta.

4. Veicot tehnisko apskati, inspektoram 
jābūt brīvam no jebkāda interešu konflikta, 
jo īpaši attiecībā uz ekonomiska, 
personiska rakstura saikni vai radniecību ar 
tā transportlīdzekļa tehniskās apliecības 
turētāju, kam attiecīgā tehniskā apskate 
tiek veikta. Inspektoriem, kuri, veicot 
transportlīdzekļa remontu un apkopi, 
ievēro iepriekš minētās prasības, ir jāļauj 
veikt jebkura transportlīdzekļa apskati.

Or. en

Pamatojums

Periodiskā apskate ir darbība, kuru no transportlīdzekļa remonta un apkopes darbības 
nošķir, piemērojot īpašu sertifikāciju, testēšanas metodes un aprīkojuma prasības, papildus 
prasībai attiecībā uz neatkarību, uzraudzību un uzraudzības iestādes pilnvarojumu. Šīs 
prasības nodrošina pietiekamu pamatu tam, lai inspektors varētu veikt arī transportlīdzekļa 
remontu un apkopi.

Grozījums Nr. 274
Jacqueline Foster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atbilstoši kvalificētu personu, kas ir 
veikusi transportlīdzekļa remontu vai 
apkopi, drīkst piesaistīt kā inspektoru 
jebkuras tā paša transportlīdzekļa secīgas 
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periodiskās tehniskās apskates veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Personai, kas veic transportlīdzekļu apkopi, nedrīkst liegt veikt secīgu periodisku 
transportlīdzekļa apskati. Tiek pārbaudīts transportlīdzeklis (izmantojot konkrētas metodes); 
persona, kas veic transportlīdzekļa apkopi, netiek pārbaudīta vai vērtēta.

Grozījums Nr. 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Juridiska persona, kas veikusi 
transportlīdzekļa remonta vai uzturēšanas 
darbus, nedrīkst pēc tam kā inspektors 
piedalīties tā paša transportlīdzekļa 
regulārās tehniskās apskates veikšanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 276
Mathieu Grosch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tehniskās apskates stacija un 
remontdarbnīca var būt viens uzņēmums 
tikai tādā gadījumā, ja tas ir atļauts 
saskaņā ar dalībvalsts noteikumiem un 
attiecīgu apstiprinājumu, kas paredzēts 
standarta ISO/IEC 17020:2012 
A pielikuma A.3. punktā.

Or. de
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Pamatojums

Tehniskās apskates stacijas un remontdarbnīcas nošķiršana jāuzskata par parastu praksi, 
tomēr, ja tas netiek darīts, tad dalībvalstīm ir iespēja paredzēt izņēmuma noteikumus saskaņā 
ar konkrētiem kvalitātes kritērijiem.

Grozījums Nr. 277
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehniskās apskates stacija personu, kas 
uzrādījusi transportlīdzekli tehniskajai 
apskatei, informē par remontdarbiem, kuri 
jāveic, un nekādā gadījumā neizmaina 
apskates rezultātus komerciālu apsvērumu 
dēļ.

5. Tehniskās apskates stacija personu, kas 
uzrādījusi transportlīdzekli tehniskajai 
apskatei, informē par trūkumiem, kuri 
jānovērš, un nekādā gadījumā neizmaina 
apskates rezultātus komerciālu apsvērumu 
dēļ.

Or. es

Pamatojums

Tehniskajai apskates stacijai jāinformē tikai par trūkumiem, kuri jānovērš. Veicamie 
remontdarbi jānosaka remontdarbnīcai.

Grozījums Nr. 278
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehniskās apskates stacija personu, kas 
uzrādījusi transportlīdzekli tehniskajai 
apskatei, informē par remontdarbiem, kuri 
jāveic, un nekādā gadījumā neizmaina 
apskates rezultātus komerciālu apsvērumu 
dēļ.

5. Tehniskās apskates stacija personu vai 
remontdarbnīcu, kas uzrādījusi 
transportlīdzekli tehniskajai apskatei, 
informē par transportlīdzeklim 
konstatētajiem trūkumiem un nekādā 
gadījumā neizmaina apskates rezultātus 
komerciālu apsvērumu dēļ.
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Or. de

Pamatojums

Precizēti atšķirīgie uzdevumi, kas jāveic inspektoriem (trūkumu konstatēšana) un 
remontdarbnīcām (remonta veikšana, lai novērstu trūkumus).

Grozījums Nr. 279
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tehniskās apskates staciju apstiprināšana 
un uzraudzība

Tehniskās apskates staciju apstiprināšana 
un uzraudzība

1. Tehniskās apskates stacijas
1.1. Dalībvalsts apstiprina tehniskās 
apskates stacijas, kuras attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā veic tehniskās 
apskates.
1.2. Tehniskās apskates stacijām ir jāpilda 
standartā EN ISO/ IEC 17020 noteiktās 
minimālās kvalitātes prasības un 
konkrētajā dalībvalstī piemērojamās 
prasības attiecībā uz inspektoru darbu, 
tehniskās apskates aprīkojumu un 
iekārtām un apskašu izpildi.
1.3. Ja kādam uzņēmumam, kura 
saimnieciskās darbības veids ir 
mehānisko transportlīdzekļu remonts un 
tehniskā apkope, paredzēts piešķirt 
pilnvaras veikt tehniskās apskates, ir 
jānodrošina, lai remonta un tehniskās 
apkopes saimnieciskā darbība un tehnisko 
apskašu veikšanas darbība tiktu nošķirtas 
organizācijas, personāla un finansiālā 
ziņā.
1.4. Ievērojot A kategorijas tehniskās 
apskates staciju akreditācijas principus 
(saskaņā ar standartu EN ISO/ IEC 
17020), iespējams īstenot konkrētu 
tehnisko apskašu staciju rezultātu 
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vispārēju saskaņošanu un daudzpusīgu 
atzīšanu pārrobežu līmenī.
2. Uzraudzības struktūra
2.1. Uzraudzības struktūra pilda vismaz 
tos uzdevumus, kas paredzēti 
VII pielikuma 1. punktā, un nodrošina 
atbilstību minētā pielikuma 2. un 
4. punktā noteiktajām prasībām.
2.2. Dalībvalstis publisko noteikumus un 
procedūras, kas attiecas uz organizāciju, 
uzdevumiem un prasībām, kuras piemēro 
uzraudzības struktūru personālam.
2.3. Uzraudzības struktūras nav saistītas 
ar tehniskās apskates stacijām un 
transportlīdzekļu ražotājiem.
3. Tehniskās apskates stacijas, kuras 
darbojas tiešā kompetentās iestādes 
pakļautībā, ir atbrīvotas no prasībām 
attiecībā uz apstiprinājuma saņemšanu 
un uzraudzību.

Or. de

Pamatojums

Standarts EN ISO/ IEC 17020 ir pamatots ar standartu EN 45004 un ir starptautiski atzīts 
standarts. Šajā standartā noteikta tehniskās apskates stacijas neatkarības pakāpe un 
integritāte, kā arī noteiktas tehniskās apskates staciju A, B un C kategorijas.

Grozījums Nr. 280
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina tehniskās apskates 
staciju uzraudzību.

Or. en
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Pamatojums

Lai garantētu transportlīdzekļu augstvērtīgu apskati, tehniskās apskates stacijas ir jāuzrauga.

Grozījums Nr. 281
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās apskates stacijas, kuras 
darbojas tiešā kompetentās iestādes 
pakļautībā, ir atbrīvotas no prasībām 
attiecībā uz apstiprinājuma saņemšanu un 
uzraudzību.

2. Tehniskās apskates stacijas, kuras 
darbojas tiešā dalībvalsts kompetentās 
iestādes pakļautībā, ir atbrīvotas no 
prasībām attiecībā uz apstiprinājuma 
saņemšanu un uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka atbrīvojums no prasības attiecībā uz apstiprinājuma 
saņemšanu un uzraudzību attiecas vienīgi uz tām tehniskās apskates stacijām, kuru darbību 
tiešā veidā nodrošina dalībvalstis.

Grozījums Nr. 282
Luis de Grandes Pascual

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis izpilda 1. un 2. punktā 
minētās prasības, ja tās prasa, lai apskates 
stacijas būtu apstiprinātas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka 
akreditācijas un tirgus uzraudzības 
prasības attiecībā uz produktu 
tirdzniecību.

Or. es
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Grozījums Nr. 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroniskā transportlīdzekļu 
informācijas platforma

Valstu elektronisko transportlīdzekļu 
informācijas sistēmu savienošana tīklā

Or. fr

Grozījums Nr. 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija gan veic priekšizpēti, gan 
apzina izmaksas un ieguvumus, kādi 
saistās ar elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija novērtē visefektīvākos un 
izmaksu ziņā lietderīgākos veidus 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidei, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem un odometra 
rādījumiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs gūtā pieredze liecina, ka elektroniska transportlīdzekļu informācijas 
platforma ir iespējama un dod ieguvumus, tāpēc galvenais uzsvars jāliek uz visefektīvāko un 
izmaksu ziņā lietderīgāko veidu rašanu šādas platformas izveidei.

Grozījums Nr. 285
Vilja Savisaar-Toomast
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem. Turklāt Komisija izpēta 
iespēju apvienot esošās dalībvalstu 
elektroniskās datu bāzes un pārvalstiskās 
datu bāzes, kuras pastāv Eiropas 
Savienībā, vai veikt operatīvo datu 
apmaiņu starp tām un veicina labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Or. et

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs jau darbojas elektroniskas datu bāzes, kurās ir iekļauta informācija par 
autovadītāju apliecībām, reģistrētajiem transportlīdzekļiem un tehniskajām apskatēm. Dažās 
dalībvalstīs piekļuvi reģistrētajiem datiem var iegūt no vienotas datu bāzes. Turklāt sekmīgi 
darbojas EUCARIS sistēma, un visas dalībvalstis lielākā vai mazākā mērā ir tai 
pievienojušās. Komisijai būtu jāizpēta, kādā mērā ir iespējams izmantot EUCARIS arī 
saistībā ar šo regulu un vispārīgāk — ar visu ceļu satiksmes drošības paketi.

Grozījums Nr. 286
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, izmantojot 
pastāvošus un jau ieviestus risinājumus, 
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tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

ko var lietot, lai nodrošinātu starptautisku 
piekļuvi galvenajiem ar tehnisko apskati 
un nobraukumu saistītajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Patlaban jau pastāv sistēmas, kas publiski pieejamā formātā satur galvenos datus. Ir pareizi 
apsvērt citus risinājumus, lai apvienotu datubāzes (kas ierobežo piekļuvi, nenodrošina 
elastību pielāgošanai laikā un izmaksā ļoti dārgi). Šajā gadījumā datubāzu savienošana, 
visticamāk, nebūs labākā metode informācijas apmaiņai.

Grozījums Nr. 287
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Sadarbojoties ar transportlīdzekļu 
ražotājiem un citām attiecīgajām pusēm, 
Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, izmantojot 
pastāvošus un jau ieviestus risinājumus, 
ko var izmantot, lai nodrošinātu
starptautisku piekļuvi galvenajiem ar 
tehnisko apskati un nobraukumu 
saistītajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Mathieu Grosch

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, kurā cita 
starpā apkopota informācija par 
transportlīdzekļa nobraukumu un 
smagiem satiksmes negadījumiem, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija apzina visefektīvākos veidus, kā 
savienot tīklā valstu esošās elektroniskās
transportlīdzekļu informācijas sistēmas, lai 
atvieglotu informācijas apmaiņu par 
tehniskās apskates datiem un 
nobraukumu starp iesaistītajām valstu
kompetentajām iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

a) Komisija gan veic priekšizpēti, gan 
apzina izmaksas un ieguvumus, kādi 
saistās ar elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

b) Komisija pārbauda arī, kā tiek 
saglabāti un apkopoti jau savāktie dati 
par drošību saistībā ar satiksmes 
negadījumos cietušiem 
transportlīdzekļiem. Šajā informācijā 
būtu jāiekļauj vismaz dati par drošībai 
svarīgu detaļu maiņu un remontu.
Šī informācija jādara pieejama 
inspektoriem, lai veiktu attiecīgā 
transportlīdzekļa apskati, un anonīmā 
veidā — dalībvalstīm, lai nodrošinātu 
satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu 
plānošanu un izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
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nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu un odometra rādījumu 
datiem starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kuras atbild par transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm, reģistrāciju un 
apstiprināšanu, tehniskās apskates stacijām 
un transportlīdzekļu ražotājiem, izmantojot 
ieviestus IT risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Informācijas apmaiņa attiecībā uz odometra rādījumiem, izmantojot IT risinājumus, ir būtisks 
priekšnoteikums tam, lai lietotu automašīnu tirdzniecībā pārrobežu mērogā samazinātu 
krāpšanos ar nobraukuma datiem.

Grozījums Nr. 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem. Visas izmaksas, kas saistītas ar 
elektronisko platformu ieviešanu, sedz no 
ES budžeta.

Or. pl

Grozījums Nr. 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, izmantojot 
esošo un jau ieviesto IT risinājumu 
priekšrocības attiecībā uz starptautisko 
datu apmaiņu, lai samazinātu izmaksas 
un novērstu dublēšanos. Šajā izpētē 
apzina piemērotākos veidus, kā savienot 
esošās valstu sistēmas, lai nodrošinātu 
informācijas apmaiņu ar tehnisko apskašu 
datiem un odometra rādījumiem starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras 
atbild par transportlīdzekļu tehniskajām 
apskatēm, reģistrāciju un apstiprināšanu, 
tehniskās apskates stacijām un 
transportlīdzekļu ražotājiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 294
Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija gan veic priekšizpēti, gan apzina 
izmaksas un ieguvumus, kādi saistās ar 
elektroniskas transportlīdzekļu 
informācijas platformas izveidi, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 
tehnisko apskašu datiem starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras atbild par 
transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, 
reģistrāciju un apstiprināšanu, tehniskās 
apskates stacijām un transportlīdzekļu 
ražotājiem.

Komisija arī pēta iespēju minētajā 
platformā iekļaut datus par pārrobežu 
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ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, 
kuri minēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2011/82/ES, ar ko 
veicina pārrobežu informācijas apmaiņu 
par ceļu satiksmes drošības noteikumu 
pārkāpumiem, ar mērķi ierosināt 
pasākumus ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai.

Or. es

Grozījums Nr. 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pārbauda arī, kā 
elektroniskajā platformā tiek apkopoti un 
saglabāti šīs direktīvas darbības jomā 
iekļauto transportlīdzekļu nobraukuma 
dati. Informāciju par nobraukumu 
datubāzē ievada ieinteresētās personas, 
kas iesaistītas attiecīgo transportlīdzekļu 
tehniskās apkopes, remonta un pārbaudes 
procesā.
Šie anonimizētie dati, kas attiecas tikai uz 
transportlīdzekli, būtu jādara pieejami 
inspektoriem, lai veiktu attiecīgā 
transportlīdzekļa apskati, un 
transportlīdzekļa turētājam saistībā ar 
transportlīdzekļa tehnisko pasi.

Or. de

Pamatojums

Pārveidoti odometru rādījumi palielina negadījumu risku un ietekmē lietotu transportlīdzekļu 
tirgu.

Grozījums Nr. 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui



PE507.994v01-00 132/146 AM\931123LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp paredzot 
iespēju atcelt prasību par apskates 
apliecinājumu, kas minēts 10. pantā. Divu 
gadu laikā pēc tam, kad sāk piemērot šo 
regulu, Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par veiktās 
analīzes rezultātiem, attiecīgā gadījumā 
kopā ar šo ziņojumu iesniedzot tiesību aktu 
priekšlikumu.

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp paredzot 
iespēju atcelt prasību par apskates 
apliecinājumu, kas minēts 10. pantā, un 
specializētas nobraukuma informācijas 
apmaiņas sistēmas izveidi starp valstu 
nobraukuma datubāzēm dalībvalstīs.

Divu gadu laikā pēc tam, kad sāk piemērot 
šo regulu, Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par veiktās 
analīzes rezultātiem, attiecīgā gadījumā 
kopā ar šo ziņojumu iesniedzot tiesību aktu 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Savstarpēji sasaistītu nobraukuma reģistrācijas datubāzu sistēma būtu tiešs veids, kā novērst 
krāpšanos ar odometra datiem, jo tas ļautu satiksmes dalībniekiem noskaidrot savu 
transportlīdzekļu vēsturi pārrobežu mērogā.

Grozījums Nr. 297
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp paredzot 
iespēju atcelt prasību par apskates 
apliecinājumu, kas minēts 10. pantā. Divu 
gadu laikā pēc tam, kad sāk piemērot šo 

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp ar
priekšlikumiem labākai sadarbspējai 
un/vai elektronisko dokumentu 
standartizācijai, kā arī paredzot iespēju 
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regulu, Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par veiktās 
analīzes rezultātiem, attiecīgā gadījumā
kopā ar šo ziņojumu iesniedzot tiesību aktu 
priekšlikumu.

atcelt prasību par apskates apliecinājumu, 
kas minēts 10. pantā. Divu gadu laikā pēc 
tam, kad sāk piemērot šo regulu, Komisija 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 
veiktās analīzes rezultātiem, kopā ar šo 
ziņojumu iesniedzot tiesību aktu 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp 
paredzot iespēju atcelt prasību par 
apskates apliecinājumu, kas minēts 
10. pantā. Divu gadu laikā pēc tam, kad 
sāk piemērot šo regulu, Komisija ziņo
Eiropas Parlamentam un Padomei par
veiktās analīzes rezultātiem, attiecīgā 
gadījumā kopā ar šo ziņojumu iesniedzot 
tiesību aktu priekšlikumu.

Komisija apsver un ziņo par
visatbilstošākajiem un izmaksu ziņā 
lietderīgākajiem veidiem, kā sekmēt 
starptautisku piekļuvi galvenajiem datiem, 
kas nepieciešami transportlīdzekļu 
reģistrācijai, kā arī odometra rādījumiem 
un ar tehnisko apskati saistītajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Patlaban jau pastāv sistēmas, kas publiski pieejamā formātā satur galvenos datus. Ir pareizi 
apsvērt citus risinājumus, lai apvienotu datubāzes (kas ierobežo piekļuvi, nenodrošina 
elastību pielāgošanai laikā un izmaksā ļoti dārgi). Šajā gadījumā datubāzu savienošana, 
visticamāk, nebūs labākā metode informācijas apmaiņai.

Grozījums Nr. 299
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz šo veikto 
analīzi, nāk klajā ar dažādiem politikas 
scenārijiem un tos novērtē, tostarp 
paredzot iespēju atcelt prasību par 
apskates apliecinājumu, kas minēts 
10. pantā. Divu gadu laikā pēc tam, kad 
sāk piemērot šo regulu, Komisija ziņo
Eiropas Parlamentam un Padomei par
veiktās analīzes rezultātiem, attiecīgā 
gadījumā kopā ar šo ziņojumu iesniedzot 
tiesību aktu priekšlikumu.

Komisija apsver un ziņo par
visatbilstošākajiem un izmaksu ziņā 
lietderīgākajiem veidiem, kā sekmēt 
starptautisku piekļuvi galvenajiem datiem, 
kas nepieciešami transportlīdzekļu 
reģistrācijai, kā arī odometra rādījumiem 
un ar tehnisko apskati saistītajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 19. pantu nolūkā:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 19. pantu 
nolūkā:

Or. pl

Grozījums Nr. 301
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– I pielikumā sniegta tehniskā 
informācija, kas ražotājam jānodrošina.

Or. en
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Grozījums Nr. 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– attiecīgā gadījumā atjaunināt 2. panta 1.
punktu un 5. panta 1. un 2. punktu, lai 
ņemtu vērā izmaiņas transportlīdzekļu 
kategorijās, kuras izriet no grozījumiem 3. 
panta 1. punktā minētajos tiesību aktos;

– attiecīgā gadījumā atjaunināt tikai 
transportlīdzekļu kategorijas 2. panta 
1. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā, ja 
rodas izmaiņas transportlīdzekļu 
kategorijās, kuras izriet no grozījumiem 
tipa apstiprinājuma tiesību aktos, kas 
minēti 2. panta 1. punktā, neietekmējot 
apskates apjomu vai biežumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 303
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– II pielikuma 3. punktā saistībā ar 
metodēm un trūkumu cēloņiem un 
V pielikumā, ja ir pieejamas efektīvākas 
un iedarbīgākas apskašu metodes, kā arī 
I pielikumā gadījumos, kad nolūkā veikt 
tehniskās apskates ir vajadzīga 
papildinformācija;

Or. de

Pamatojums

Papildina ziņojuma projektā ierosināto 33. grozījumu (17. pants, 2.a ievilkums (jauns)), lai 
ņemtu vērā transportlīdzekļu tehniskās attīstības un pārbaudes metožu attīstības tendences.
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Grozījums Nr. 304
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– II pielikuma 3. punktā saistībā ar 
pārbaudāmo elementu sarakstu, metodēm, 
trūkumu cēloņiem un trūkumu 
novērtējumu un V pielikumā, lai tos 
pieskaņotu izmaiņām Savienības drošības 
vai vides tiesību aktos, kā arī I pielikumā 
gadījumos, kad nolūkā veikt tehniskās 
apskates ir vajadzīga papildinformācija;

Or. de

Pamatojums

Papildina ziņojuma projektā ierosināto 34. grozījumu (17. pants, 2.b ievilkums (jauns)), lai 
ņemtu vērā transportlīdzekļu tehniskās attīstības, pārbaudes metožu un Eiropas tiesību 
attīstības tendences.

Grozījums Nr. 305
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Ziņošana

Vēlākais [piecus gadus pēc šīs regulas 
publicēšanas dienas] Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu un 
ietekmi, jo īpaši attiecībā uz tehnisko 
apskašu biežumu, periodisko tehnisko 
apskašu saskaņošanas pakāpi un 
noteikumu par tehniskās apskates pasu 
savstarpējas atzīšanas iedarbīgumu 
gadījumos, kad tiek pārreģistrēti no citas 
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dalībvalsts ievesti transportlīdzekļi. 
Ziņojumā analizē arī to, vai saskaņošanas 
līmenis ir pietiekams, lai tehniskās 
apskates pases pilnībā varētu savstarpēji 
atzīt visā Savienībā, un vai ir nepieciešami 
stingrāki Eiropas standarti, lai sasniegtu 
šo mērķi. Ziņojumu attiecīgā gadījumā 
papildina ar tiesību aktu priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar
[dienu, kad spēkā stājas šī regula].

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz pieciem gadiem, sākot no [šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas].

Or. fi

Grozījums Nr. 307
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar
[dienu, kad spēkā stājas šī regula].

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz pieciem gadiem, sākot no [šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisija 
iesniedz ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms šā piecu gadu perioda beigām.
Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tikpat ilgu laika periodu, ja 
vien Eiropas Parlaments vai Padome 
neiebilst pret šādu pagarināšanu vēlākais 
trīs mēnešus pirms katra perioda beigām.

Or. ro
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Grozījums Nr. 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar
[dienu, kad spēkā stājas šī regula].

2. Šīs regulas 17. pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz pieciem gadiem, sākot no [šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms šā piecu gadu perioda beigām. 
Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tikpat ilgu laika periodu, ja 
vien Eiropas Parlaments vai Padome 
neiebilst pret šādu pagarināšanu vēlākais 
trīs mēnešus pirms katra perioda beigām.

Or. pl

Grozījums Nr. 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā
laikā var atsaukt 17. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu.
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā norādīts. Tas neietekmē jau spēkā 
esošo deleģēto aktu spēkā esību.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 17. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu jebkurā laikā. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esību.

Or. pl
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Grozījums Nr. 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Grozījums Nr. 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
17. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divos 
mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu iebildumus necelt. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Grozījums Nr. 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
18. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Piecus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās datuma, Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par tās īstenošanu un 
rezultātiem, jo īpaši attiecībā uz to 
noteikumu efektivitāti, kas regulē 
apskates apjomu un biežumu, tehniskās 
apskates pasu savstarpēju atzīšanu un 
rezultātiem, ko devusi izpēte par iespēju 
ieviest elektronisku transportlīdzekļu 
informācijas platformu, kā minēts 
15. pantā. Šajā ziņojumā analizē arī to, 
vai nepieciešams atjaunināt pielikumus, 
jo īpaši saistībā ar tehnisko progresu un 
praksi. Minēto ziņojumu iesniedz pēc tā 
apspriešanas komitejā, kas minēta 
16. pantā. Attiecīgā gadījumā ziņojumam 
pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 313
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
-19. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-19. pants
Dalībvalstu tiesības

Dalībvalstīm attiecībā uz tehniskajām 
apskatēm, ko veic šo dalībvalstu teritorijā 
reģistrētiem transportlīdzekļiem, ir 
tiesības saistībā ar jebkuriem šīs 
direktīvas noteikumiem pieņemt 
līdzvērtīgas vai stingrākas prasības, lai 
tādējādi sasniegtu šajā direktīvā izvirzītos 
mērķus.

Or. de
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Pamatojums

Apkopots noteikums, ka dalībvalstis pēc saviem ieskatiem drīkst noteikt prasības attiecībā uz 
tehniskajām apskatēm, ko veic transportlīdzekļiem, kas reģistrēti attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Grozījums Nr. 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
manipulācijas ar odometru vai tā 
izmainīšana tiek uzskatīta par nodarījumu 
un par to tiek piemērotas iedarbīgas, 
proporcionālas, preventīvas un 
nediskriminējošas sankcijas.

2. Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
manipulācijas ar odometru vai tā 
izmainīšana tiek uzskatīta par nodarījumu 
un par to tiek piemērotas iedarbīgas, 
proporcionālas, preventīvas un 
nediskriminējošas sankcijas, un lai 
nodrošinātu odometra rādījumu pareizību 
visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka odometra 
rādījumi ir ticami un pareizi visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā, apzinoties, ka 
periodā no transportlīdzekļa reģistrācijas līdz pirmajai tehniskajai apskatei krāpšanās ar 
nobraukuma datiem ir visiespējamākā.

Grozījums Nr. 315
Dieter-Lebrecht Koch

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
manipulācijas ar odometru vai tā 
izmainīšana tiek uzskatīta par nodarījumu 

2. Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
manipulācijas ar drošību un vidi 
ietekmējošām transportlīdzekļa daļām un 
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un par to tiek piemērotas iedarbīgas, 
proporcionālas, preventīvas un 
nediskriminējošas sankcijas.

sistēmām un odometru vai to 
pārveidošana tiek uzskatīta par nodarījumu 
un par to tiek piemērotas iedarbīgas, 
proporcionālas, preventīvas un 
nediskriminējošas sankcijas.

Or. de

Grozījums Nr. 316
Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkādas 
manipulācijas ar odometru vai tā 
izmainīšana tiek uzskatīta par nodarījumu 
un par to tiek piemērotas iedarbīgas, 
proporcionālas, preventīvas un 
nediskriminējošas sankcijas.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Odometrs nav reglamentēta vai obligāta ierīce transporta līdzekļu tipa apstiprināšanai vai 
dalībai satiksmē. Tā ir ierīce, kas paredzēta un izstrādāta tikai informatīviem nolūkiem. 
Priekšlikuma juridiskais pamats neļauj ietvert šo jautājumu. Tas drīzāk jāietver patērētāju 
aizsardzības politikas jomā.

Grozījums Nr. 317
Inés Ayala Sender

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm, kurās pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā bija noteiktas biežākas 
transportlīdzekļu tehniskās apskates, nekā 
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minēts 5. pantā, piemēro papildu četru 
gadu pārejas periodu apskašu biežuma 
pielāgošanai, izņemot transportlīdzekļus, 
kuru vecums pārsniedz 10 gadus — to 
apskates nekādā gadījumā nedrīkst veikt 
retāk kā reizi gadā.

Or. es

Grozījums Nr. 318
Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
1. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Pamatojums

I pielikumā norādītā informācija ir pārāk specifiska un nevajadzīga, jo tehniskās apskates 
veikšanai nepieciešamo datu pieejamību nodrošina jau Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. panta 
1. punkts un 3. panta 14. punkts, kā arī Regulas (EK) Nr. 595/2009 6. panta 1. punkts un 
3. panta 11. punkts.

Grozījums Nr. 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
1. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Philip Bradbourn
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bremžu iekārta svītrots
1.1. Darba bremzes
– Vispārīgs apraksts, tostarp 
sekundārās/rezerves bremzes, kā arī 
iespējas veikt diagnostiku uz standarta 
ruļļu bremžu pārbaudes stenda
– Sistēmas konfigurācijas
– Bremžu kontrole
– Bremžu spēka regulators: pozicionēšana 
un darbības parametri
– Atsauces spēki
– Trumuļi
– Diski
– Bremžu uzlikas un kluči
– Pneimatiskās bremzes
– Hidrauliskā bremzes
1.2. Stāvbremzes
– Vispārīgs apraksts
– Stāvbremzes vadība
– Ass(asis), kurām piemēro stāvbremzes
– Elektroniski darbināmas stāvbremzes
1.3. Inerces bremzes
– Vispārīgs apraksts
– Bremžu kontrole
1.4. Elektroniskas vadības sistēmas
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Piekabju bremzes
– Savienojums piekabes bremzēm: 
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vispārīgs apraksts
– Drošības sistēmas apraksts

Or. en

Grozījums Nr. 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Periodiskās transportlīdzekļu apskates laikā 
visas norādītās pozīcijas uzskata par 
obligātām, izņemot pozīcijas, kas 
apzīmētas ar (X), kas saistītas ar 
transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un tā 
piemērotību izmantošanai uz ceļa, bet nav 
uzskatāmas par būtiskām periodiskās 
tehniskās apskates laikā.

Periodiskās transportlīdzekļu apskates laikā 
visas norādītās pozīcijas uzskata par 
obligātām, izņemot pozīcijas, kas 
apzīmētas ar (X), kas saistītas ar 
transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un tā 
piemērotību izmantošanai uz ceļa, bet nav 
uzskatāmas par būtiskām periodiskās 
tehniskās apskates laikā.

Ja transportlīdzekli nav iespējams 
pārbaudīt, izmantojot šajā pielikumā 
norādīto ieteicamo pārbaudes metodi, 
tehniskās apskates stacijā apskati var 
veikt, izmantojot citu metodi, ko attiecīgā 
kompetentā iestāde ir rakstiski 
apstiprinājusi. Kompetentai iestādei 
pierāda, ka metode atbilst drošības un 
vides standartiem.

Or. en

Pamatojums

Specifisku transportlīdzekļu, piemēram, pārvietojamu celtņu, apskatei, iespējams, jāizmanto 
īpaša pārbaudes metode, kas ir pieļaujama, ja to apstiprina kompetentā iestāde.

Grozījums Nr. 322
Mathieu Grosch

Regulas priekšlikums
4. pielikums – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) satiksmes negadījuma radītu trūkumu 
kapitālais remonts,

Or. de

Grozījums Nr. 323
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
5. pielikums – I daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) citu aprīkojumu, ar ko neitrālā veidā 
ievieš tehnoloģiskās inovācijas, var 
izmantot, ja tas garantē līdzvērtīgi augstu 
apskates kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
7. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārbaudīt oficiālo neatkarību no 
jebkurām automobiļu remonta 
darbnīcām;

Or. fr


