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29.3.2017 A8-0048/349 

Grozījums Nr.  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti  

S&D grupas vārdā 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes  

Verts/ALE grupas vārdā 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli  

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Šai regulai vajadzētu pastiprināt 

pašreizējo tipa apstiprināšanas sistēmu, it 

sevišķi ieviešot tirgus uzraudzības 

noteikumus. Tirgus uzraudzība autobūves 

nozarē būtu jāievieš, precizējot piegādes 

ķēdē iesaistīto ekonomikas dalībnieku 

pienākumus, dalībvalstu izpildiestāžu 

pienākumus, kā arī pasākumus, kas 

veicami, ja tirgū tiek konstatēti tādi 

autobūves ražojumi, kas rada nopietnu 

drošības vai vides apdraudējumu vai kas 

neatbilst tipa apstiprināšanas prasībām. 

(8) Šai regulai būtu jānostiprina 

pašreizējā tipa apstiprināšanas sistēma, it 

sevišķi ar tirgus uzraudzības noteikumu 

ieviešanu. Tirgus uzraudzība autobūves 

nozarē būtu jāievieš, precizējot piegādes 

ķēdē iesaistīto ekonomikas dalībnieku 

pienākumus, dalībvalstu izpildiestāžu 

pienākumus, kā arī pasākumus, kas 

veicami, ja tirgū tiek konstatēti tādi 

autobūves ražojumi, kuri rada nopietnu 

drošības vai vides apdraudējumu vai 

neatbilst tipa apstiprināšanas prasībām, un 

arī izveidojot Eiropas Transportlīdzekļu 

uzraudzības aģentūru. 

Or. en 



 

AM\1121947LV.docx  PE589.565v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

29.3.2017 A8-0048/350 

Grozījums Nr.  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti  

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

40.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (40a) Šī regula neskar patērētāju 

tiesības pieprasīt korektīvu pasākumu 

īstenošanu, izmantojot pieejamos privātās 

tiesībaizsardzības mehānismus, tostarp 

kolektīvo tiesisko aizsardzību, un 

publiskās tiesībaizsardzības pasākumus, 

jo īpaši kompetento valsts iestāžu, 

Aģentūras un Komisijas pilnvaras 

pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgais 

ražotājs kompensētu kaitējumu 

patērētājiem, kas tiem nodarīts 

pārkāpuma rezultātā, un tā cita starpā var 

būt arī naudas kompensācija, vai 

pilnvaras pieprasīt no neatbilstības gūto 

ieņēmumu restitūciju, tostarp pieprasīt 

šādi gūto ieņēmumu iemaksāšanu valsts 

kasē. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Grozījums Nr.  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti  

S&D grupas vārdā 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli  

Verts/ALE grupas vārdā 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli  

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ar šo regulu izveido Eiropas 

Transportlīdzekļu uzraudzības aģentūru 

(turpmāk „Aģentūra”). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Grozījums Nr.  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti  

S&D grupas vārdā 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes  

Verts/ALE grupas vārdā 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli  

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Aģentūras uzdevumi 

 Saistībā ar 8., 9., 10., 24., 51., 52., 53., 58., 

71. un 90. pantu Aģentūra pilda šajā 

regulā noteiktos pienākumus un jo īpaši 

šādus uzdevumus: 

 (a) apstiprina dalībvalstu iestāžu 

sagatavotos gada vai daudzgadu valsts 

tirgus uzraudzības plānus; 

 (b) koordinē dalībvalstu tirgus 

uzraudzības iestāžu darbu un pieņem 

galīgo lēmumu gadījumos, kad tās pašas 

nespēj vienoties; 

 (c) vada Izpildes forumu un nodrošina tā 

pārvaldību; 

 (d) organizē testēšanu, lai pārbaudītu 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību atbilstību 

ekspluatācijā ne mazāk kā 20 % no 

iepriekšējā gadā Eiropas tirgū laisto 

modeļu skaita; 

 (e) organizē atsaukšanai visas Eiropas 

mērogā paredzētu programmu 

īstenošanu; 
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 (f) attiecīgā gadījumā anulē tipa 

apstiprinājuma sertifikātus; 

 (g) veic dalībvalstu tipa apstiprinātāju 

iestāžu un tehnisko dienestu (tostarp 

iekšējo tehnisko dienestu) revīzijas; 

 (h) izvērtē ierobežojošos pasākumus, ko 

īsteno dalībvalstis, un pieņem lēmumus; 

 (i) piemēro administratīvās soda naudas. 

 Savus uzdevumus Aģentūra pilda 

neatkarīgi, objektīvi un tikai Savienības 

interesēs un ir pilnībā atbildīga Eiropas 

Parlamentam, Komisijai un Eiropas 

Savienības Tiesai. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Grozījums Nr.  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti  

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

89. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sankcijas Sankcijas un atbildība 

Or. en 



 

AM\1121947LV.docx  PE589.565v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

29.3.2017 A8-0048/354 

Grozījums Nr.  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti  

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

89. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) ja ar atbilstības testiem vai 

pārbaudēm vai ar alternatīvām metodēm 

ir konstatēts, ka transportlīdzekļi, 

sastāvdaļas, sistēmas vai atsevišķas 

tehniskas vienības neatbilst šajā regulā 

noteiktajām tipa apstiprināšanas 

prasībām vai kādam no IV pielikumā 

uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem vai 

ka tipa apstiprinājums ir piešķirts, 

pamatojoties uz nepareiziem datiem. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Grozījums Nr.  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti  

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Regulas priekšlikums 

89. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Ja ir konstatēts, ka 

transportlīdzekļi, sastāvdaļas, sistēmas vai 

atsevišķas tehniskas vienības neatbilst 

šajā regulā noteiktajām tipa 

apstiprināšanas prasībām vai kādam no 

IV pielikumā uzskaitītajiem 

normatīvajiem aktiem, ekonomikas 

dalībniekiem ir jāuzņemas atbildība par 

jebkādu kaitējumu, kas neatbilstības 

rezultātā vai pēc atsaukšanas ir nodarīts 

attiecīgo transportlīdzekļu īpašniekiem. 

Or. en 

 

 


