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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par 
Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0380),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0186/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts, 
Nīderlandes Pārstāvju palāta, Nīderlandes Senāts, Zviedrijas Parlaments un Kipras 
Pārstāvju palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā to Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu, kā arī Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

                                               
1 OV C.. Atzinums Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
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) Vēsturiskie spēkrati saglabā tā laikmeta 
mantojumu, kurā tie tika būvēti, tiek 
saglabāti vēsturiski pareizā stāvoklī un tos 
kā transportlīdzekļus ikdienas vajadzībām 
izmanto reti. Tāpēc noteikumiem par šādu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm un to termiņu vai 
cita veida regulējumam attiecībā uz to 
tehnisko apskašu kārtību būtu jāpaliek 
dalībvalstu ziņā. Dalībvalstu kompetencē 
vajadzētu būt arī regulējumam citu tipu 
specializētu transportlīdzekļu tehniskajām 
apskatēm.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar 15., 16. un 17. grozījumu.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai uzlabotu brīvas pārvietošanās 
principa piemērošanu Savienībā,
sākotnējās reģistrācijas dalībvalstī 
izdotam tehniskās apskates sertifikātam 
pārreģistrācijas nolūkā vajadzētu būt 
dalībvalstu savstarpēji atzītam.

Or. en

Pamatojums

Kā pirmo soli periodisko tehnisko apskašu iekšējā tirgus izveidei ierosina, ka dalībvalstis 
pārrobežu pārreģistrācijas gadījumos savstarpēji atzītu tehniskās apskates sertifikātus. Šis 
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grozījums ir saistīts ar 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Ja pierādījumi liecina, ka tehnisko 
apskašu saskaņošanas pakāpe ir 
pietiekama, būtu jāizstrādā noteikumi 
tehnisko apskašu sertifikātu pilnīgai 
savstarpējai atzīšanai visā Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizpēta iespējas turpmāk attīstīt periodisko tehnisko apskašu iekšējo tirgu, ļaujot 
īpašniekiem, kuru transportlīdzekļi reģistrēti vienā dalībvalstī, tehnisko apskati veikt citā 
dalībvalstī. Tādējādi starptautiskajā transportā izmantotiem komerciālajiem 
transportlīdzekļiem nevajadzētu bez vajadzības atgriezties reģistrācijas dalībvalstī.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai pārbaudītu transportlīdzekļus un jo 
īpaši to elektronisko drošības aprīkojumu, 
ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejamas katra 
atsevišķa transportlīdzekļa tehniskās 
specifikācijas. Tālab transportlīdzekļu 
ražotājiem būtu ne vien jāsniedz pilnīgs 
datu kopums, kas atspoguļots atbilstības 
sertifikātā, bet vajadzētu arī darīt 
pieejamus tos datus, kas nepieciešami, lai 
pārbaudītu, kā darbojas ar drošību un vides 
prasību ievērošanu saistītie komponenti.
Līdzīgā veidā šajā nolūkā būtu jāpiemēro 
noteikumi attiecībā uz piekļuvi 
informācijai par remontu un tehnisko 
apkopi, lai tehniskās apskates stacijām, 
kurās tiek veiktas pārbaudes, būtu 
pieejami šie informācijas elementi, kas 

(11) Lai pārbaudītu transportlīdzekļus un jo 
īpaši to elektronisko drošības aprīkojumu, 
ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejamas katra 
atsevišķa transportlīdzekļa tehniskās 
specifikācijas. Tālab transportlīdzekļu 
ražotājiem būtu ne vien jāsniedz pilnīgs 
datu kopums, kas atspoguļots atbilstības 
sertifikātā, bet vajadzētu arī darīt 
pieejamus tos datus, kas nepieciešami, lai 
pārbaudītu, kā darbojas ar drošību un vides 
prasību ievērošanu saistītās sistēmas.
Datos būtu jāiekļauj detalizēta 
informācija, ar kuras palīdzību var 
kontrolēt transportlīdzekļa drošības 
sistēmu darbību tā, lai tās būtu iespējams 
pārbaudīt periodiskas tehniskās apskates 
apstākļos un noteikt paredzamu 
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nepieciešami apskates veikšanai. Šie 
noteikumi ir īpaši svarīgi elektroniski 
kontrolēto sistēmu jomā, un tiem būtu 
jāattiecas uz visiem ražotāja uzstādītajiem 
elementiem.

atbilstības vai neatbilstības rādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 5
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. Ekonomikas 
dalībniekiem, kas iesaistīti 
transportlīdzekļu ražošanā, pārdošanā, 
izīrēšanā, uzturēšanā vai remontēšanā, 
minētās darbības jānošķir no tehnisko 
apskašu organizatoriskajiem, personāla 
un finanšu aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6
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 

(17) Apskašu biežums būtu jāpielāgo 
atbilstīgi transportlīdzekļa tipam. Pastāv 
liela varbūtība, ka transportlīdzeklim, 
sasniedzot konkrētu vecumu, būs tehniski 
trūkumi.
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transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļiem ar lielu nobraukumu.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Transportlīdzekļu tehnisko apskašu 
standarti būtu jānosaka visā Savienībā 
piemērojamā minimālajā līmenī, lai tās 
dalībvalstis, kuru transportlīdzekļu 
tehnisko apskašu standarts jau ir augstāks 
par noteikto, var to saglabāt augstākā 
līmenī un attiecīgā gadījumā to pielāgot 
tehniskajam progresam.

Or. en

Pamatojums

Regula nosaka minimālo tehniskā standarta līmeni. Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
augstākus standartus.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido regulējumu 
transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M1 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, kuriem ir vismaz četri 
riteņi, kurus izmanto pasažieru 
pārvadājumiem un kuros bez vadītāja
sēdvietas ir ne vairāk kā astoņas pasažieru 
sēdvietas;

– M1 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, kuri projektēti un 
konstruēti galvenokārt pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem un kuros bez 
vadītāja sēdvietas ir ne vairāk kā astoņas 
pasažieru sēdvietas;

Or. en

Pamatojums

Terminoloģija pieskaņota, pārskatot Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– M2 un M3 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, kurus izmanto pasažieru 
pārvadājumiem un kuros bez vadītāja 
sēdvietas ir vairāk nekā astoņas pasažieru 
sēdvietas;

– M2 un M3 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, kuri projektēti un 
konstruēti galvenokārt pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem un kuros bez 
vadītāja sēdvietas ir vairāk nekā astoņas 
pasažieru sēdvietas;

Or. en

Pamatojums

Terminoloģija pieskaņota, pārskatot Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– N1 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, kuriem ir vismaz četri 

– N1 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, kuri projektēti un 
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riteņi un kurus parasti izmanto kravu 
autopārvadājumiem, un kuru maksimāli
pieļaujamā masa nepārsniedz 3500 kg;

konstruēti galvenokārt kravu 
pārvadājumiem un kuru maksimālā masa 
nepārsniedz 3,5 tonnas;

Or. en

Pamatojums

Terminoloģija pieskaņota, pārskatot Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– N2 un N3 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, ko izmanto kravu 
pārvadājumos un kuru maksimāli
pieļaujamā masa pārsniedz 3500 kg;

– N2 un N3 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekļi, kuri projektēti un 
konstruēti galvenokārt kravu 
pārvadājumiem un kuru maksimālā masa 
pārsniedz 3,5 tonnas;

Or. en

Pamatojums

Terminoloģija pieskaņota, pārskatot Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 13
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;

– O1 un O2 kategorija — piekabes, kuras 
projektētas un konstruētas kravu un 
pasažieru pārvadājumiem, kā arī cilvēku 
izmitināšanai, ar maksimālo masu, kas 
nepārsniedz 3,5 tonnas;

Or. en

Pamatojums

Terminoloģija pieskaņota, pārskatot Direktīvu 2007/46/EK.
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Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– O3 un O4 kategorija — piekabes un 
puspiekabes ar maksimāli pieļaujamo
masu, kas pārsniedz 3500 kg;

– O3 un O4 kategorija — piekabes, kuras 
projektētas un konstruētas kravu un 
pasažieru pārvadājumiem, kā arī cilvēku 
izmitināšanai, ar maksimālo masu, kas 
pārsniedz 3,5 tonnas;

Or. en

Pamatojums

Terminoloģija pieskaņota, pārskatot Direktīvu 2007/46/EK.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) „vēsturisks spēkrats” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kuru reģistrācijas 
dalībvalsts vai viena no tās ieceltajām 
autorizācijas struktūrām atzinusi par 
vēsturisku un kurš atbilst visiem turpmāk 
uzskaitītajiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu piesardzīgāk jāformulē vēsturisko spēkratu definīcija.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav veiktas nekādas izmaiņas tādu 
galveno komponentu tehniskajos 
parametros kā motors, bremzes, stūres 

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

Or. en

Pamatojums

Daudzi vēsturiskie spēkrati to pastāvēšanas laikā ir pārveidoti. Tādēļ tikai būtisku izmaiņu 
dēļ šādus spēkratus varētu vairs neuzskatīt par vēsturiskiem.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā vizuālais izskats nav mainīts; svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums būtu pārāk ierobežojošs, jo izmaiņas vēsturisko spēkratu, jo īpaši 
vecāko spēkratu, vizuālajā izskatā to dzīves ciklā tiek veiktas bieži.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
3. pants – 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 
nodrošinātu, ka transportlīdzeklis ir drošs
ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem un 
atbilst noteiktajiem ekoloģiskajiem 
parametriem;

Or. en

Pamatojums

Definīcija būtu jāprecizē un jāpielāgo regulārās tehniskās apskates mērķim, proti, novērtēt, 
ka sistēmas ir drošas ekspluatācijai un tās darbojas atbilstoši ekoloģiskajām prasībām. Tipa 
apstiprinājumam būtu jānodrošina atsauce laikā, lai saprastu, kādas drošības un ekoloģiskās 
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prasības attiecas uz transportlīdzekli. Šādas prasības nedrīkst attiekties uz pašām detaļām vai 
komponentiem.

Grozījums Nr. 19
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 diagnostikas iekārtu 
ražotājiem vai attiecīgā gadījumā 
kompetentajai iestādei bez maksas
nodrošina piekļuvi tehniskajai informācijai, 
kas nepieciešama tehniskās apskates 
veikšanai, kā izklāstīts I pielikumā.
Diagnostikas iekārtu ražotājiem sniegtajā 
informācijā iekļauj nepieciešamo 
informāciju, lai noteiktu, kuros gadījumos
diagnostikas iekārtām jāsniedz pozitīvs vai 
negatīvs transportlīdzekļa elektronisko 
kontroles sistēmu darbības novērtējums.
Komisija pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus par procedūrām, kā piekļūt 
I pielikumā izklāstītajai tehniskajai 
informācijai, saskaņā ar 16. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai iekārtu ražotājiem būtu pieejami dati, kas tiem nepieciešami funkcionāli 
atbilstošu iekārtu ražošanai. 

Grozījums Nr. 20
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, L5e, L6e un L7e 
kategorijas transportlīdzekļiem — četrus 
gadus pēc transportlīdzekļa sākotnējās 
reģistrācijas datuma, pēc tam — ik pēc 
diviem gadiem;
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Or. en

Pamatojums

Motociklu apskašu biežums ir jāizvērtē saistībā ar to īpašniekiem uzlikto finansiālo un 
administratīvo slogu. Lai sasniegtu uzlabotas ceļu drošības mērķi, jāpanāk pareizais līdzsvars 
starp apskašu biežumu un papildu slogu iedzīvotājiem. Jāizvairās no nevajadzīga un 
neatbilstoša sloga uzlikšanas motociklu īpašniekiem. Piemērotāk šajā gadījumā būtu izmantot 
‘4+2+2’ gadu formulu. 

Grozījums Nr. 21
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. en

Pamatojums

Lai sasniegtu šādu kategoriju transportlīdzekļiem noteikto mērķi, atbilstošais apskašu 
biežums ir ‘4+2+2’ gadi.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– citu kategoriju transportlīdzekļiem —
atbilstoši reģistrācijas dalībvalsts 
noteiktam laika intervālam.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz iespēja dalībvalstīm noteikt apskašu biežumu to transportlīdzekļu kategorijām, uz 
kurām neattiecas citi 5. panta noteikumi.
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Grozījums Nr. 23
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

Pamatojums

Pastāv risks, ka saistībā ar minēto noteikumu varētu tikt veiktas odometra rādījumu 
manipulācijas.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gadījumā, ja ir mainījies 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības 
turētājs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļa pārreģistrācijas gadījumā to īpašniekiem jāvar paļauties uz spēkā esošas 
tehniskās apskates rezultātiem. Pārreģistrācijas pārrobežu aspekts tiek regulēts 
26. grozījumā.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrā no jomām, kas minētas 1. punktā, 
dalībvalsts kompetentās iestādes vai 

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

tehniskās apskates stacijas veic tehnisko 
apskati, pārbaudot vismaz tos elementus, 
kas izklāstīti II pielikuma 3. punktā, un 
izmantojot šo elementu pārbaudei norādītās 
metodes. Apskatē var iekļaut arī pārbaudi 
par to, vai minētā transportlīdzekļa 
attiecīgās daļas un komponenti atbilst 
nepieciešamajiem drošības un vides 
raksturlielumiem, kas bija spēkā 
apstiprināšanas laikā vai attiecīgā 
gadījumā — modernizācijas laikā. 

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visas dalībvalstis savstarpēji atzīst 
tehnisko apskašu sertifikātus tāda 
transportlīdzekļa pārreģistrācijas nolūkā, 
kuru pārvieto no vienas dalībvalsts uz 
citu, ja sertifikāts ir spēkā esošs, ņemot 
vērā apskašu veikšanas biežumu 
pārreģistrācijas dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Tehniskās apskates sertifikātu savstarpēja atzīšana pārrobežu pārreģistrācijas gadījumos ir 
būtisks solis patiesa periodisko tehnisko apskašu iekšējā tirgus izveidē. Grozījumā ņem vērā 
neseno ES Tiesas praksi (C-150/11). 

Grozījums Nr. 27
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 

1. Tehniskās apskates veic inspektori, kas 
atbilst VI pielikumā noteiktajam prasību 
minimumam attiecībā uz kompetenci un 
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apmācību. apmācību. Dalībvalstis var ieviest papildu 
kompetences un apmācības prasības. 

Or. en

Pamatojums

Regulas VI pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz kompetenci un apmācību ir minimālas, 
un dalībvalstis var noteikt papildu prasības.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Personu, kas veikusi transportlīdzekļa 
remontu vai uzturēšanas darbus, nedrīkst 
pēc tam kā inspektoru iesaistīt tā paša 
transportlīdzekļa regulārās tehniskās 
apskates veikšanā.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu inspektoru neatkarību, ir jānodrošina, ka viena un tā pati persona netiek 
iesaistīta transportlīdzekļa remonta vai uzturēšanas darbos pirms tehniskās apskates 
veikšanas un pēc tam arī pašā apskatē.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

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 

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, diagnostikas iekārtu 
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ražotājiem. ražotājiem un transportlīdzekļu ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
17. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu nolūkā:

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
17. pants – 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 kategoriju apzīmējumus
2. panta 1. punktā un 5. panta 1. un 
2. punktā, ja rodas izmaiņas 
transportlīdzekļu kategorijās, kuras izriet 
no grozījumiem 2. panta 1. punktā 
minētajos tipa apstiprinājuma tiesību 
aktos, neskarot tehnisko apskašu apjomu 
un biežumu;

Or. en

Pamatojums

Teksts ir precizēts, lai pārliecinātos, ka izmaiņas transportlīdzekļu kategorijās ir saistītas ar 
izmaiņām tipa apstiprinājuma tiesību aktos. Tas sniegtu Komisijai nepieciešamo elastību, lai 
nodrošinātu saskaņotību starp izmaiņām transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma kategorijās un 
periodisko tehnisko apskašu tiesību aktos, vienlaikus nosakot skaidrus ierobežojumus šādai 
deleģēšanai.
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Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atjaunināt pielikumus atbilstīgi tehnikas 
attīstībai, lai ņemtu vērā grozījumus 
starptautiskajos vai Savienības tiesību 
aktos.

– atjaunināt nebūtiskus elementus

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– II pielikuma 3. punktā saistībā ar 
metodēm un atteikuma iemesliem un 
V pielikumā, ja ir pieejamas efektīvākas 
un iedarbīgākas apskašu metodes;

Or. en

Pamatojums

Precizē Komisijai deleģētās pilnvaras.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
17. pants – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– II pielikuma 3. punktā saistībā ar 
pārbaudāmo lietu sarakstu, metodēm, 
atteikuma iemesliem un trūkumu 
novērtējumu un V pielikumā, lai tos 
pieskaņotu izmaiņām Savienības drošības 
vai vides tiesību aktos.

Or. en
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Pamatojums

Precizē Komisijai deleģētās pilnvaras.

Grozījums Nr. 35
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. Pilnvaras pieņemt šīs regulas 17. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir
uz piecu gadu laikposmu [no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģējumu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina par 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Ziņojumi
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 apskašu 
biežumu, periodisko tehnisko apskašu 
saskaņošanas pakāpi, un noteikumu par 
tehniskās apskates sertifikātu savstarpējas 
atzīšanas iedarbīgumu gadījumos, kad 
tiek pārreģistrēti no citas dalībvalsts 
ievesti transportlīdzekļi. Ziņojumā analizē 
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arī to, vai saskaņošanas līmenis ir 
pietiekams, lai tehniskās apskates 
sertifikātus pilnībā varētu savstarpēji atzīt 
visā Savienībā. Ziņojumu iesniedz pēc 
apspriešanās ar 16. pantā minēto 
komiteju. Ziņojumu attiecīgā gadījumā 
papildina ar tiesību aktu priekšlikumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu jāziņo likumdevējiem par regulas īstenošanu. Ziņojumā cita starpā būtu 
jāanalizē turpmākas iespējas veidot periodisko tehnisko apskašu pilnīgu iekšējo tirgu.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

I Spēkā esošie ES noteikumi attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu periodiskajām 
tehniskajām apskatēm
Direktīva 2009/40/EK nosaka transportlīdzekļu periodisko tehnisko apskašu minimālos 
standartus. Direktīva attiecas uz vieglajiem automobiļiem, autobusiem un smagajiem kravas 
automobiļiem un to piekabēm, bet neattiecas uz motorolleriem un motocikliem.

II Jauns priekšlikums attiecībā uz transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm

Komisija ierosina jaunus noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, lai 
turpinātu uzlabot ceļu satiksmes drošību un nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni. 
Priekšlikums ir saskaņā ar ceļu satiksmes drošības mērķiem, kas noteikti baltajā grāmatā 
„Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu”. 
Priekšlikuma pamatā ir kopēju visas ES minimālo standartu noteikšana transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm, paredzot brīvību dalībvalstīm standartus padziļināt un attiecīgā 
gadījumā noteikt augstākus standartus.

Priekšlikuma galvenie elementi ir šādi:
1. Obligātas tehniskās apskates motorolleriem un motocikliem visā Eiropas Savienībā. To 
transportlīdzekļu loks, kuriem jāpiemēro šīs apskates, tiks paplašināts, tajā iekļaujot šīs 
visaugstākā riska grupas ceļu satiksmes dalībniekus. Apskates attiecinātu arī uz vieglajām 
piekabēm (līdz 3,5 tonnām). Šīs transportlīdzekļu kategorijas pašreiz nav iekļautas ES līmeņa 
apskašu sistēmā. To tehniskās apskates ir dalībvalstu ziņā.

2. Periodisko tehnisko apskašu biežuma palielināšana dažām transportlīdzekļu kategorijām. 
Pašreiz to vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu (līdz 3,5 tonnām) tehniskās 
apskates, kuri ir vecāki par sešiem gadiem, veic vismaz reizi divos gados. Tiek ierosināts, 
sākot ar sesto gadu, apskates veikt vismaz reizi gadā, proti, no pašreizējā „4-2-2” gadu ritma 
pāriet uz „4-2-1” gadiem. „4-2-1” gadu formulu ierosina arī attiecībā uz motorolleriem un 
motocikliem. Turklāt ierosina palielināt apskašu biežumu vieglajiem automobiļiem un 
vieglajiem kravas automobiļiem ar lielu nobraukumu (160 000 km). Šo transportlīdzekļu 
apskati pēc pirmās apskates tad veiktu katru gadu („4-1-1” gadi pašreizējā „4-2-2” gadu 
vietā), ja pirmās apskates dienā (pēc četriem gadiem) nobraukums pārsniegtu 160 000 km. 
Tādā veidā tiem piemērotie apskates principi tiktu pielīdzināti citiem transportlīdzekļiem ar 
augstu nobraukumu, piemēram, taksometriem, neatliekamās medicīniskās palīdzības 
transportlīdzekļiem utt. 

3. Ierosina noteikt minimālo prasmju un apmācības prasību līmeni inspektoriem.
4. Transportlīdzekļu tehnisko apskašu uzlabošana, nosakot kopējus minimālos standartus 
attiecībā uz nepilnībām un aprīkojumu.
5. Krāpšanās ar nobraukuma rādījumiem novēršana, reģistrējot nobraukuma rādītājus.
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6. Elektroniskā drošības aprīkojuma iekļaušana obligātajā tehniskajā apskatē.

Dalībvalstu parlamenti — Francijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Kipras parlamenti oficiāli 
iebilda pret priekšlikumu, norādot, ka ar to pārkāpj subsidiaritātes principu. 

Referenta viedoklis

Parlamentārajās debatēs būtu rūpīgi jāpasver, vai piedāvātie pasākumi ir samērīgi ar 
sasniedzamo mērķi. Tāpat rūpīgi jāizvērtē priekšlikuma ietekme uz iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, lai izvairītos no nevajadzīga finansiālā un administratīvā sloga. Ir jāpanāk 
līdzsvarots rezultāts. 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referenta ierosinājumi ir šādi:

1. Transportlīdzekļu apskašu biežums un kategorijas. Referents atbalsta Komisijas 
priekšlikumu, kas paredz tehniskās apskates noteikumus attiecināt arī uz motorolleriem un 
motocikliem, jo tie pārstāv visaugstākā riska ceļu satiksmes dalībnieku grupu. Tomēr attiecībā 
uz šo kategoriju transportlīdzekļiem pareizāk būtu piemērot nevis „4-2-2” gadu, bet „4-2-1” 
gadu apskašu biežumu. Tāpat „4-2-2” gadu formula būtu līdzsvarota pieeja vieglo automobiļu 
un vieglo kravas automobiļu apskatēm, jo dažādos pētījumos gūtie rezultāti par saistību starp 
ceļu satiksmes negadījumiem un tehniskajam nepilnībām ir pretrunīgi, ja runa ir par biežāku 
apskašu ietekmi uz ceļu drošību. Neraugoties uz to, Komisijai vajadzētu turpināt uzraudzīt un 
izvērtēt šo jautājumu, kā arī ziņot likumdevējiem. Dalībvalstīm būtu iespēja ieviest biežākas 
apskates. Nobraukuma kritērija ieviešama varētu radīt problēmas saistībā ar odometra 
rādījumu manipulācijām. Tādēļ ierosinām šo elementu svītrot no priekšlikuma.
2. Tehniskās prasības un apskašu metodes, kas iekļautas pielikumos, būtu jāuzskata par ES 
minimālajiem standartiem. Dalībvalstīm būtu jāatļauj saglabāt vai ieviest augstākus 
standartus. Šis princips ir noteikts priekšlikuma 6. panta 2. punktā. Referents ierosina 
grozījumus šī principa pastiprināšanai. Tas pats attiecas arī uz kvalifikācijas prasībām 
inspektoriem — arī tām jābūt minimālām.

3. Ir svarīgi, lai tehniskās apskates veiktu labi izglītoti, apmācīti un neatkarīgi inspektori. Tiek 
ierosināts stiprināt inspektoru neatkarību un novērst turpmāk iespējamos interešu konfliktus. 

4. Vēsturiskie spēkrati. Tiek atzīts, ka vēsturiskie spēkrati būtu jāizslēdz no ES tiesību aktu 
darbības jomas. Lielāka rīcības brīvība būtu jāpiešķir dalībvalstīm attiecībā uz valsts prasību 
noteikšanu un šādu transportlīdzekļu apskatēm. Lai arī priekšlikums sniedz stabilu pamatu 
turpmākajām debatēm, referents uzskata, ka vēsturisko spēkratu definīcija ir pārāk stingra, un 
ierosina to padarīt elastīgāku.

5. Attiecībā uz transportlīdzekļu pārrobežu pārreģistrēšanu, ierosina ņemt vērā neseno ES 
Tiesas praksi (C-150/11).

6. Deleģētie akti: Lai arī noteikta līmeņa elastība būtu nepieciešama, lai nodrošinātu, ka 
likumdošana ir pieskaņota tehnoloģiskajai attīstībai, Komisijas teksts ir samērā pretrunīgs. 
Tādēļ referents ierosinātu precizēt ierobežojumus attiecībā uz Komisijai deleģētajām 
pilnvarām.  


