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2012. gada 29. oktobra sanāksmei 
Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par 
Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu 
– politikas debates 

 

 

I. Ievads 

 

1. Priekšlikums Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām 

tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu kopā ar Regulu par 

transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un Direktīvu par transportlīdzekļu 

reģistrācijas dokumentiem ir transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopuma daļa. 

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums tika iesniegts Padomē 2012. gada 

13. jūlijā. 
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2. Priekšlikuma nolūks ir iedibināt atjauninātus saskaņotus noteikumus par mehānisko 

transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm nolūkā uzlabot ceļu satiksmes drošību 

un vides aizsardzību. Priekšlikums izstrādāts, lai sniegtu ieguldījumu virzībā uz mērķi, kas 

noteikts ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēs 2011.–2020. gadam, – ceļu satiksmes 

negadījumos bojāgājušo skaitu līdz 2020. gadam samazināt par pusi. Pieņemot šo 

priekšlikumu, tiks arī veicināta tādu ar autotransportu saistītu emisiju samazināšana, kas 

radušās neapmierinoša transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa dēļ. 

 

3. Sauszemes transporta jautājumu darba grupa 2012. gada 7. un 14. septembrī izskatīja 

ietekmes novērtējumu, kas bija pievienots transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu 

kopumam. Priekšlikumu par periodiskajām tehniskajām apskatēm izskatīt sāka 2012. gada 

21. septembrī un turpināja 28. septembrī, 5. un 9. oktobrī. Turklāt tika plānotas divas 

tehniskās sanāksmes – 2012. gada 17. un 25. oktobrī. 

 

4. Sanāksmē, kas notika 17. oktobrī, Pastāvīgo pārstāvju komiteja izskatīja prezidentvalsts 

iesniegtos jautājumu projektus, kas sagatavoti, lai strukturētu ministru debates, un vienojās 

tajos veikt nelielas izmaiņas. 

 

II. Jautājumi politikas debatēm 

  

5. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai Padomes darba sagatavošanas struktūras varētu virzīties uz 

priekšu minētā priekšlikuma izstrādē, politiskā līmenī būtu jāizskata un jāizlemj turpmāk 

minētie jautājumi. Tādēļ ministri tiek aicināti Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas 

padomes 2012. gada 29. oktobra sanāksmē atbildēt uz šādiem diviem jautājumiem. 

 

1. jautājums 

Vai Jūs uzskatāt, ka pietiekamu apskašu saskaņotības līmeni var labāk sasniegt ar 

likumdošanas iniciatīvu(-ām), kā ierosinājusi Komisija? 

 

2. jautājums 

Vai Jūs uzskatāt, ka iesniegšanai paredzētais saraksts ar transportlīdzekļiem, kuriem regulāri 

jāveic periodiskas tehniskās apskates, un šo apskašu biežums, kā ierosinājusi Komisija, ir 

paši svarīgākie virzītājspēki, lai sasniegtu mērķus, kas ir priekšlikuma pamatā? 

 
_________________ 


