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26.6.2013 A7-0207/74 

Grozījums Nr.  74 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Komerciālo transportlīdzekĜu tehniskās pārbaudes uz ceĜiem 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Savienībā ir pieĦemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekĜu drošību. Tomēr ar šādu 
neparedzamu pārbaužu uz ceĜiem režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekĜi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to ekspluatācijas 
laiku. 

(4) Savienībā ir pieĦemta virkne tehnisku 
standartu un prasību attiecībā uz 
transportlīdzekĜu drošību. Tomēr ar šādu 
neparedzamu pārbaužu uz ceĜiem režīmu ir 
svarīgi garantēt, ka arī pēc nonākšanas 
tirgū transportlīdzekĜi turpina atbilst 
drošības standartiem visu to ekspluatācijas 
laiku. Neviens modernizēts aprīkojums, 
kas ietekmē transportlīdzekĜa drošības un 
ekoloăiskos parametrus, nedrīkst negatīvi 
ietekmēt tos parametrus, kas bija spēkā 
apstiprinājuma, sākotnējās reăistrācijas 
vai nodošanas ekspluatācijā brīdī. Šis 
režīms jāpiemēro transportlīdzekĜu 
kategorijām atbilstīgi tam, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 18. marta Direktīvā 
2002/24/EK, kas attiecas uz divriteĦu vai 
trīsriteĦu mehānisko transportlīdzekĜu 
tipa apstiprinājumu un ar ko atceĜ 
Padomes Direktīvu 92/61/EEK1, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko 
izveido sistēmu mehānisko 
transportlīdzekĜu un to piekabju, kā arī 
tādiem transportlīdzekĜiem paredzētu 
sistēmu, sastāvdaĜu un atsevišėu tehnisku 
vienību apstiprināšanai2, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
26. maija Direktīvā 2003/37/EK, kas 
attiecas uz tipa apstiprinājumu 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
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traktoriem, to piekabēm un maināmām 
velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, 
detaĜām un atsevišėām tehniskām 
vienībām un ar ko atceĜ Direktīvu 
74/150/EEK3. 

 ___________________ 

 1 OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp. 

 2 OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp. 

 3 OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp. 

  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/75 

Grozījums Nr.  75 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Komerciālo transportlīdzekĜu tehniskās pārbaudes uz ceĜiem 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šo regulu piemēro komerciāliem 
transportlīdzekĜiem, kuru projektētais 
ātrums pārsniedz 25 km/h un kas atbilst 
turpmākajām kategorijām, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2007/46/EK: 

1. Šo regulu piemēro komerciāliem 
transportlīdzekĜiem, kuru projektētais 
ātrums pārsniedz 25 km/h un kuri atbilst 
turpmākajām kategorijām, kā noteikts 
Direktīvā 2007/46/EK un 
Direktīvā 2003/37/EK: 

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

– M2 un M3 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekĜi un to piekabes, kurus 
izmanto pasažieru pārvadājumiem un kuros 
bez vadītāja sēdvietas ir vairāk nekā 
astoĦas pasažieru sēdvietas; 

– N1 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekĜi, kuriem ir vismaz četri 
riteĦi un kurus parasti izmanto kravu 
autopārvadājumiem, un kuru maksimāli 
pieĜaujamā masa nepārsniedz 3500 kg; 

– N1 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekĜi un to piekabes, kurus 
parasti izmanto kravu pārvadājumiem un 
kuru maksimāli pieĜaujamā masa 
nepārsniedz 3500 kg; 

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

– N2 un N3 kategorija — mehāniskie 
transportlīdzekĜi un to piekabes, kurus 
izmanto kravu pārvadājumos un kuru 
maksimāli pieĜaujamā masa pārsniedz 
3500 kg; 

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

 

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

 

 – T5 kategorijas riteĦtraktori, kurus uz 
koplietošanas ceĜiem izmanto galvenokārt 
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komerciālu kravu pārvadāšanai un kuru 
projektētais maksimālais ātrums 
pārsniedz 40 km/h. 

Or. en 

Pamatojums 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor  vehicles 

of category  N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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26.6.2013 A7-0207/76 

Grozījums Nr.  76 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Komerciālo transportlīdzekĜu tehniskās pārbaudes uz ceĜiem 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Regulas priekšlikums 

6. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valsts līmenī ievieš riska novērtējuma 
sistēmu pārbaužu uz ceĜiem veikšanai, 
kuras pamatā ir to trūkumu skaits un 
smaguma pakāpe, kas konstatēti atsevišėu 
uzĦēmumu ekspluatētiem 
transportlīdzekĜiem. Riska novērtējuma 
sistēmu administrē dalībvalsts kompetentā 
iestāde.  

1. Lai uzlabotu uz ceĜiem veicamo 
tehnisko pārbaužu efektivitāti, Savienības 
līmenī ievieš riska novērtējuma sistēmu, 
kuras pamatā ir to trūkumu skaits un 
smaguma pakāpe, kas periodiskajās 
tehniskajās apskatēs un tehniskajās 
pārbaudēs uz ceĜiem konstatēti 
komerciālajiem transportlīdzekĜiem. Riska 
novērtējuma sistēma balstās uz valstu 
elektronisko reăistru datiem, kuri visā 
Savienībā ir savstarpēji saistīti un kurus 
katrā dalībvalstī administrē tās kompetentā 
iestāde. 

 Trīs gadus pēc tam, kad ir stājusies spēkā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula XX par mehānisko 
transportlīdzekĜu un to piekabju 
periodiskām tehniskajām apskatēm un 
Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu, 
tehniskās apskates sertifikāti un ziĦojumi 
par tehniskajām pārbaudēm uz ceĜa visā 
Eiropas Savienībā atbilst vienotam 
formātam. 

2. Katram uzĦēmumam, kas identificēts 
pārbaužu uz ceĜiem veikšanā izmantotajā 
riska novērtējuma sistēmā, izmantojot 
I pielikumā izklāstītos kritērijus, tiek 
piešėirts riska profils. 

2. Pēc 1. punktā minētā datuma katram 
uzĦēmumam, kas identificēts pārbaužu uz 
ceĜiem veikšanā izmantotajā riska 
novērtējuma sistēmā, riska profils tiek 
piešėirts, izmantojot turpmāk minētos 
kritērijus saskaĦā ar I pielikumu: 
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 – trūkumu skaits, 

 – trūkumu smaguma pakāpe, 

 – pārbaužu vai apskašu skaits, 

 – laika faktors. 

UzĦēmumus klasificē atbilstoši šādiem 
riska profiliem: 

UzĦēmumus klasificē atbilstoši šādiem 
riska profiliem: 

– augsts risks, – augsts risks, 

– vidējs risks, – vidējs risks, 

– mazs risks. – mazs risks. 

 Lai uzĦēmumam būtu iespēja uzlabot 
savu riska profilu, tad, veicot uzĦēmuma 
riska novērtējumu, tiek Ħemta vērā 
informācija par tehniskā stāvokĜa 
atbilstības prasību ievērošanu, kas iegūta, 
uzĦēmumiem brīvprātīgi veicot tehniskās 
apskates šādos regulāros intervālos: 

 – N2 kategorijas transportlīdzekĜus, kuru 
maksimālā pieĜaujamā masa pārsniedz 
7,5 t, pirmo reizi pārbauda, apritot 
42 mēnešiem pēc sākotnējās reăistrācijas 
datuma, un nākamās pārbaudes veic reizi 
sešos mēnešos pēc pēdējās tehniskās 
apskates datuma; 

 – N3 kategorijas transportlīdzekĜus pirmo 
reizi pārbauda, apritot 30 mēnešiem pēc 
sākotnējās reăistrācijas datuma, un 
nākamās pārbaudes veic reizi 
sešos mēnešos pēc pēdējās tehniskās 
apskates datuma; 

 – O4 kategorijas transportlīdzekĜus pirmo 
reizi pārbauda, apritot 30 mēnešiem pēc 
sākotnējās reăistrācijas datuma, un 
nākamās pārbaudes veic reizi 
sešos mēnešos pēc pēdējās tehniskās 
apskates datuma. 

3. Lai pārbaužu uz ceĜiem sakarā īstenotu 
minēto riska novērtējuma sistēmu, 
dalībvalstis var izmantot riska novērtējuma 
sistēmu, kas izveidota saskaĦā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2006/22/EK 9. pantu. 

3. Lai pārbaužu uz ceĜiem sakarā īstenotu 
minēto riska novērtējuma sistēmu, 
dalībvalstis izmanto riska novērtējuma 
sistēmu, kas izveidota saskaĦā ar Regulu 
(EK) Nr. 1071/2009. 

 Riska novērtējuma sistēma satur 
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informāciju par 2. pantā minēto 
transportlīdzekĜu tehniskajām apskatēm 
četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/77 

Grozījums Nr.  77 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Komerciālo transportlīdzekĜu tehniskās pārbaudes uz ceĜiem 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 5. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tehniskās apskates pase vai pārbaudes uz 
ceĜa ziĦojums liecina par to, ka iepriekšējā 
mēneša laikā ir pārbaudīta kāda no 
II pielikumā uzskaitītajām pozīcijām, 
inspektors šo pozīciju nepārbauda, izĦemot 
gadījumu, kad to pamato fakts, ka 
attiecīgais trūkums ir acīmredzams. 

Ja pēdējās tehniskās apskates pase, 
brīvprātīgās transportlīdzekĜa drošības 
pārbaudes sertifikāts, vai pārbaudes uz 
ceĜa ziĦojums liecina par to, ka iepriekšējo 
trīs mēnešu laikā ir pārbaudīta kāda no 
II pielikumā uzskaitītajām pozīcijām, 
inspektors šo pozīciju nepārbauda, izĦemot 
gadījumu, kad pārbaudes nepieciešamību 
pamato fakts, ka attiecīgais trūkums ir 
acīmredzams. 

Or. en 

 
 


