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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija 2016. gada 27. janvārī publicēja priekšlikumu par mehānisko transportlīdzekļu un to 

piekabju tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības prasībām, kas pašlaik noteiktas 

Direktīvā 2007/46/EK. 

Cita starpā īstenojot savu rīcības plānā CARS 2020 pausto apņemšanos, Komisija 2013. gadā 

veica Savienības tipa apstiprināšanas regulējuma vispusīgu atbilstības pārbaudi. Rezultāti 

liecināja, ka ar tagadējo sistēmu politikas mērķus zināmā mērā ir izdevies sasniegt, taču tā 

tiek plaši kritizēta, kopš atklājušies skandalozie fakti par Volkswagen manipulācijām ar 

programmatūru. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir būtiski padarīt stingrāku ES tipa 

apstiprināšanas sistēmu, šajā nolūkā jo īpaši izveidojot atbilstošus uzraudzības mehānismus, 

kas garantētu attiecīgo procedūru saskaņotu piemērošanu visās dalībvalstīs. Turklāt ne mazāk 

svarīgi ir panākt tiesību aktu netraucētu darbību, tomēr nepieļaujot, ka valsts 

administratīvajām iestādēm un nozares uzņēmumiem tādēļ nākas pārvarēt vēl lielāku 

birokrātiju.  

Viens no tagadējās sistēmas trūkumiem ir tas, ka dalībvalstis dažādi interpretē attiecīgās 

prasības un tās nepiemēro vienlīdz stingri. Atšķirīga interpretācija, kas nebūt nav ļaunprātīga, 

un atšķirīga direktīvu transponēšana ir zināms fakts, kas konstatēts ne reizi vien, un tas 

nelabvēlīgi ietekmē iekšējo tirgu un rada neskaidrības gan nozares uzņēmumiem, gan 

patērētājiem. 

Neatbilstība nav vienīgais šo trūkumu rezultāts — tie paver iespēju neslēpti krāpties un 

pārkāpt spēkā esošos tiesību aktus. Diemžēl esam jau piedzīvojuši vairākus šādus gadījumus. 

Lai šos trūkumus novērstu, atzinuma sagatavotājs ir pievērsis īpašu uzmanību spēcīgāku 

uzraudzības mehānismu un stingrākas tirgus uzraudzības ieviešanai.  

Tirgus uzraudzība — proti, transportlīdzekļu ex post pārbaudes pēc to laišanas tirgū, — ir 

spēkā esošā regulējuma vājais punkts, un minētā aspekta nostiprināšana ir viens no šā 

priekšlikuma galvenajiem elementiem. Priekšlikums ir jāuzlabo, tāpēc ir noteikts, kādas 

pilnvaras un pienākumi jāpilda izpildiestādēm un kādi pasākumi jāveic, ja tirgū ir neatbilstoši 

ražojumi. Atzinuma sagatavotājs ir pienācīgi ņēmis vērā, ka tirgus uzraudzību var veikt valstu 

uzraudzības iestādes, taču savs ieguldījums šajā ziņā ir jāsniedz arī Komisijai.  

Lai regulējumu veiksmīgāk pielāgotu mainīgajiem apstākļiem dalībvalstīs, atzinuma 

sagatavotājs ierosina izmaiņas nodevu sistēmā. Dažās dalībvalstīs tiek veiktas tikai atsevišķas 

tipa apstiprināšanas procedūras, tāpēc finansējumu tirgus uzraudzībai nebūtu vēlams piesaistīt 

tipa apstiprināšanai, jo tā varētu rasties nopietni trūkumi tirgus uzraudzībā. Lai nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus un rūpīgu tirgus uzraudzību visā Savienībā, dalībvalstīm 

tirgus uzraudzības pasākumu finansēšanai ir jāizveido tādas nodevu sistēmas, kas atbilst 

konkrētajai situācijai attiecīgajā dalībvalstī.  

Ir ierosināti arī citi tirgus uzraudzības finansēšanas pasākumu precizējumi. Dalībvalstīm ir 

jāveido nodevu sistēma, kas sedz tirgus uzraudzības izmaksas, tāpēc ir arī pamats noteikt, ka 

ar tirgus uzraudzības pasākumiem saistītos izdevumus sedz tirgus uzraudzības iestādes. 

Lai panāktu, ka tipa apstiprinājumi patiešām ir ticami, tie reizi piecos gados ir jāpārbauda tipa 

apstiprinātājai iestādei, kas nav attiecīgo apstiprinājumu izdevējiestāde. Tas palīdzēs izskaust 
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interpretācijas atšķirības starp tipa apstiprinātājām iestādēm un nodrošinās tiesību aktu 

vienotu piemērošanu. 

Tāpat ir arī ierosināts piešķirt spēcīgākas pilnvaras gan apstiprinātājām, gan tirgus 

uzraudzības iestādēm un stingrāk noteikt Komisijai pienākumu rīkoties neatbilstības 

gadījumā. Skaidri tirgus uzraudzības noteikumi līdz ar stingrām sankcijām ir spēcīgs 

arguments, uz kura preventīvo iedarbību, kas turpmāk nepieļauj centienus izvairīties no 

prasību izpildes vai tās pārkāpt, patiešām var paļauties. 

Lai augstā līmenī uzturētu Savienības noteiktos tehniskos, drošības un vides standartus un lai 

nodrošinātu to ievērošanu, izšķiroša nozīme ir tehnisko dienestu darbībai. Atzinuma 

sagatavotājs piekrīt Komisijai, ka ir obligāti jāveic tehnisko dienestu novērtēšana un 

uzraudzība. Taču dažās dalībvalstīs novērtēšanu un uzraudzību var veikt valsts akreditācijas 

struktūra, un atzinuma sagatavotājs vēlas, lai šāda iespēja pastāvētu arī turpmāk. Vērtējot 

uzraudzību, būtu arī jāpanāk, ka tehniskais dienests nav atkarīgs no ražotāja. Rentabilitātes 

nolūkā būtu jāļauj tehniskajiem dienestiem konkurēt ar cenu, un tieši tāpēc nav ieteicams tos 

pilnībā nošķirt no ražotāja, bet drīzāk gan jāpievēršas attiecīgo dienestu stingrai novērtēšanai 

un uzraudzībai. 

Tiesību aktu saskaņotu un stingru interpretāciju vēl var panākt arī ar tipa apstiprinātāju iestāžu 

salīdzinošās izvērtēšanas mehānismu, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp valstu 

iestādēm un ļauj tām koordinēti īstenot novērtēšanu. Šādi tipa apstiprinātājas iestādes var 

novērst iespējamās nepilnības, savstarpēji salīdzinot to, kā tiek veikti kontroles pasākumi. 

Taču, lai nepieļautu, ka šāda salīdzinošā izvērtēšana kļūst pārāk apgrūtinoša un dārga, ir 

ierosināts to darīt retāk, ja vien nav pamata uzskatīt, ka salīdzinošā izvērtēšana ir 

nepieciešama biežāk. 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Ar šo regulu būtu jāpanāk, lai 

dalībvalstu tipa apstiprinātājas iestādes 

skaidrotu un piemērotu regulas prasības 

un nodrošinātu to izpildi visā Savienības 

teritorijā. Būtu jāpiešķir Komisijai 

pilnvaras pārraudzīt dalībvalstu iestāžu 

darbu un šajā nolūkā regulāri veikt 

revīzijas, izsniegto tipa apstiprinājumu 

izlases atkārtotas pārbaudes un vispārēju 
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uzraudzību pār šīs regulas saskaņotu 

piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

7.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7b) Ar šo regulu būtu jāpanāk, lai tipa 

apstiprināšanas un tirgus uzraudzības 

procedūras dalībvalstīs būtu uzticamas, 

saskaņotas un pārredzamas. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tipa apstiprināšanas prasību 

efektīva īstenošana būtu jānodrošina, 

pilnveidojot noteikumus, kas reglamentē 

ražošanas atbilstību, tostarp nosakot, ka 

periodiski ir obligāti jāveic atbilstības 

kontroles metožu un attiecīgo ražojumu 

pastāvīgas atbilstības revīzijas, un 

pastiprinot prasības attiecībā uz to tehnisko 

dienestu kompetenci, pienākumiem un 

sniegumu, kuri veic gatava 

transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas 

testus, par kuriem atbildību uzņemas tipa 

apstiprinātājas iestādes. Tehnisko dienestu 

pienācīga darbība ir izšķirošs aspekts, lai 

nodrošinātu augstu drošības un vides 

aizsardzības līmeni, kā arī sabiedrības 

uzticību sistēmai. Direktīvā 2007/46/EK 

norādītie tehnisko dienestu pilnvarošanas 

kritēriji būtu jānosaka sīkāk, lai tādējādi 

nodrošinātu to konsekventu piemērošanu. 

Pastāv tendence, ka tehnisko dienestu 

novērtēšanas metodes dalībvalstīs 

pakāpeniski kļūst arvien atšķirīgākas, jo 

pieaug minēto dienestu darba sarežģītība. 

Tāpēc ir nepieciešams, lai tiktu noteikti 

(9) Tipa apstiprināšanas prasību 

efektīva īstenošana būtu jānodrošina, 

pilnveidojot noteikumus, kas reglamentē 

ražošanas atbilstību, tostarp nosakot, ka 

periodiski ir obligāti jāveic atbilstības 

kontroles metožu un attiecīgo ražojumu 

pastāvīgas atbilstības revīzijas, un 

pastiprinot un saskaņojot prasības attiecībā 

uz to tehnisko dienestu kompetenci, 

pienākumiem un sniegumu, kuri veic 

gatava transportlīdzekļa tipa 

apstiprināšanas testus, par kuriem atbildību 

uzņemas tipa apstiprinātājas iestādes. 

Tehnisko dienestu pienācīga darbība ir 

izšķirošs aspekts, lai nodrošinātu augstu 

drošības un vides aizsardzības līmeni, kā 

arī sabiedrības uzticību sistēmai. 

Direktīvā 2007/46/EK norādītie tehnisko 

dienestu pilnvarošanas kritēriji būtu 

jānosaka sīkāk, lai tādējādi panāktu to 

konsekventu piemērošanu visās 

dalībvalstīs. Pastāv tendence, ka tehnisko 

dienestu vērtēšanas metodes dalībvalstīs 

pakāpeniski kļūst arvien atšķirīgākas, jo 

pieaug minēto dienestu darba sarežģītība. 
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procedūras pienākumi, kas nodrošina 

informācijas apmaiņu un dalībvalstu 

prakses uzraudzību attiecībā uz tehnisko 

dienestu novērtēšanu, pilnvarošanu, 

paziņošanu un uzraudzību. Minēto 

procedūras pienākumu pildīšana izskaustu 

visas pašreizējās pretrunas attiecībā uz 

izmantotajām metodēm un tehnisko 

dienestu pilnvarošanas kritēriju 

interpretēšanu. 

Tāpēc ir nepieciešams, lai būtu noteikti 

procedūras pienākumi, kas nodrošina 

informācijas apmaiņu un dalībvalstu 

prakses uzraudzību attiecībā uz tehnisko 

dienestu novērtēšanu, pilnvarošanu, 

paziņošanu un uzraudzību. Minēto 

procedūras pienākumu pildīšana izskaustu 

visas pašreizējās pretrunas attiecībā uz 

izmantotajām metodēm un tehnisko 

dienestu pilnvarošanas kritēriju 

interpretēšanu. Lai nodrošinātu pienācīgu 

pārraudzību un vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visā Savienības teritorijā, 

tehniskais dienests, kas iesniedzis 

pieteikumu, būtu jāvērtē, cita starpā veicot 

arī vērtēšanu un apsekošanu uz vietas 

tieši tad, kad tiek veikti attiecīgie tipa 

apstiprināšanas testi. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Saskaņā ar šīs regulas 

noteikumiem ir jāveic uzraudzība pār to, 

kā dalībvalstis pilda šīs regulas prasības, 

un šādi ir iecerēts veicināt patērētāju 

pastāvīgu uzticēšanos tirgū laistiem 

transportlīdzekļiem un panākt augstu 

drošības, kā arī veselības un vides 

aizsardzības līmeni. Dalībvalstu 

izveidotais Forums informācijas apmaiņai 

par izpildi ar Komisijas atbalstu īsteno 

uzraudzību pār to, kā dalībvalstu iestādes 

pilda savus pienākumus, un šajā nolūkā 

regulāri veic revīzijas, izsniegto tipa 

apstiprinājumu izlases pārbaudes un 

paraugu testus un pārliecinās par šīs 

regulas vienotu, konsekventu un efektīvu 

piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
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12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai uzlabotu pārredzamību un 

savstarpēju uzticēšanos, kā arī vēl vairāk 

izlīdzinātu un pilnveidotu kritērijus 

tehnisko dienestu novērtēšanai, 

pilnvarošanai un paziņošanai, kā arī 

pilnvarojuma termiņa pagarināšanas un 

atjaunošanas procedūras, dalībvalstīm būtu 

jāsadarbojas gan savstarpēji, gan ar 

Komisiju. Tām būtu jāapspriežas 

savstarpēji un ar Komisiju par 

jautājumiem, kas ir vispārēji būtiski 

saistībā ar šīs regulas īstenošanu, un 

jāinformē citai cita un Komisija par 

kontrollapu, kuru tās izmanto savā modeļu 

novērtēšanas procesā. 

(12) Lai uzlabotu pārredzamību un 

savstarpēju uzticēšanos, kā arī vēl vairāk 

izlīdzinātu un pilnveidotu kritērijus 

tehnisko dienestu novērtēšanai, 

pilnvarošanai un paziņošanai, kā arī 

pilnvarojuma termiņa pagarināšanas un 

atjaunošanas procedūras, dalībvalstīm būtu 

jāsadarbojas gan savstarpēji, gan ar 

Komisiju. Tām būtu jāapspriežas 

savstarpēji un ar Komisiju par 

jautājumiem, kas ir vispārēji būtiski 

saistībā ar šīs regulas īstenošanu, un 

jāinformē citai cita un Komisija par 

kontrollapu, kuru tās izmanto savā modeļu 

novērtēšanas procesā. Ar šo regulu izveido 

tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzi, 

kas kopā ar Iekšējā tirgus informācijas 

sistēmu (IMI), kura izveidota ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1024/20121a, varētu būt noderīgs 

elektroniskais līdzeklis, lai veicinātu un 

uzlabotu administratīvo sadarbību 

informācijas apmaiņas pārvaldības jomā, 

pamatojoties uz vienkāršām un vienotām 

procedūrām, ko neapgrūtina ar valodu 

saistīti šķēršļi. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1024/2012 par administratīvo 

sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 

informācijas sistēmu, un ar ko atceļ 

Komisijas Lēmumu 2008/49/EK („IMI 

regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja, neraugoties uz pasākumiem, kas (15) Ja, neraugoties uz pasākumiem, kas 
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īstenoti, lai nodrošinātu prasību saskaņotu 

piemērošanu un izpildi dalībvalstīs, 

tehniskā dienesta kompetence vieš šaubas, 

Komisijai vajadzētu būt iespējai izmeklēt 

atsevišķus gadījumus. 

īstenoti, lai nodrošinātu prasību viendabīgu 

un saskaņotu piemērošanu un izpildi 

dalībvalstīs, tehniskā dienesta kompetence 

vieš šaubas, Komisijai vajadzētu būt 

iespējai izmeklēt atsevišķus gadījumus un 

piedāvāt risinājumus. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Ir nepieciešams spēcīgs atbilstības 

izpildes mehānisms, lai nodrošinātu, ka 

šajā regulā izklāstītās prasības tiek 

izpildītas. Arī turpmāk apstiprinātāju 

iestāžu galvenajam uzdevumam vajadzētu 

būt nodrošināt atbilstību tipa 

apstiprināšanas un ražošanas atbilstības 

prasībām, kas noteiktas tiesību aktos, ar 

kuriem reglamentē autobūves nozari, jo šis 

pienākums ir cieši saistīts ar tipa 

apstiprinājumu izsniegšanu un tā pildīšanai 

ir nepieciešamas izvērstas zināšanas par tā 

saturu. Tāpēc ir svarīgi, ka apstiprinātāju 

iestāžu darbība regulāri tiek pārbaudīta, 

veicot salīdzinošu izvērtēšanu, lai tādējādi 

nodrošinātu, ka visas apstiprinātājas 

iestādes attiecībā uz tipa apstiprināšanas 

prasību izpildi piemēro vienāda līmeņa 

kvalitātes un stingrības prasības. Turklāt ir 

svarīgi pārbaudīt arī paša tipa 

apstiprinājuma pareizību. 

(18) Ir nepieciešams spēcīgs atbilstības 

izpildes mehānisms, lai nodrošinātu, ka 

šajā regulā izklāstītās prasības tiek 

izpildītas. Arī turpmāk apstiprinātāju 

iestāžu galvenajam uzdevumam vajadzētu 

būt nodrošināt atbilstību tipa 

apstiprināšanas un ražošanas atbilstības 

prasībām, kas noteiktas tiesību aktos, ar 

kuriem reglamentē autobūves nozari, jo šis 

pienākums ir cieši saistīts ar tipa 

apstiprinājumu izsniegšanu un tā pildīšanai 

ir nepieciešamas izvērstas zināšanas par tā 

saturu. Tāpēc ir svarīgi, īstenojot 

uzraudzību, Savienības līmenī regulāri 

kontrolēt apstiprinātāju iestāžu darbību, 

cita starpā veicot arī neatkarīgas revīzijas, 

lai tādējādi nodrošinātu, ka visas 

apstiprinātājas iestādes attiecībā uz tipa 

apstiprināšanas prasību izpildi piemēro 

vienāda līmeņa kvalitātes un stingrības 

prasības. Turklāt ir svarīgi pārbaudīt arī 

paša tipa apstiprinājuma pareizību. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Lai panāktu, ka tirgus uzraudzība 

ir viendabīga visā Savienības teritorijā, 

kontroles pilnvaras būtu jāpiešķir 
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Savienības līmeņa centralizētai aģentūrai, 

tā nodrošinot, ka tiek pilnībā ieviesta 

jaunā tipa apstiprināšanas un tirgus 

uzraudzības sistēma. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Lai atbilstības testēšana 

ekspluatācijas apstākļos būtu objektīva 

pilnīgi visos ikviena attiecīgā 

transportlīdzekļa aprites cikla posmos, 

būtu jāizstrādā stingras un obligātas 

emisiju testēšanas metodes un tādējādi 

tehniskās apskates vajadzībām jānosaka 

testēšanas prasības, kuru pamatā ir gan 

emisiju testēšana tieši no izpūtēja, gan 

transportlīdzekļa iebūvētās diagnostikas 

sistēmas (OBD) testēšana, cita starpā 

nosakot arī testēšanas metodes NOx 

mērījumiem periodiskos emisiju testos, ko 

veic saskaņā ar Direktīvu 2014/45/ES, un 

nosakot cietdaļiņu līmeņus un to 

maksimālās vērtības. Konkrēti, jaunās 

tālizpētes tehnoloģijas var izmantot, lai 

identificētu stipri piesārņojošus 

transportlīdzekļus uz ceļa un lai tieši šiem 

transportlīdzekļiem veiktu testēšanu 

ekspluatācijas apstākļos, nosakot 

atbilstību tiesību aktos noteiktajām 

emisiju robežvērtībām (PN, NOx, CO un 

HC), jo nākotnē šādu tehnoloģiju 

izmantošana būtu izmaksu ziņā 

vislietderīgākais veids periodiskas 

tehniskās apskates veikšanai. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai uzlabotu apstiprināšanas 

procesa pārredzamību un sekmētu 

informācijas apmaiņu un tirgus 

uzraudzības iestāžu, apstiprinātāju iestāžu 

un Komisijas veikto pārbaužu neatkarību, 

tipa apstiprināšanas dokumentācija būtu 

jānodrošina elektroniskā formātā un jādara 

publiski pieejama, ievērojot izņēmumus 

komerciālu interešu aizsardzības un 

personas datu aizsardzības nolūkā. 

(22) Lai uzlabotu apstiprināšanas 

procesa pārredzamību un lai sekmētu 

informācijas apmaiņu un tirgus 

uzraudzības iestāžu, apstiprinātāju iestāžu, 

Komisijas un trešo personu veikto 

pārbaužu neatkarību, informācijai par 

transportlīdzekli un testēšanu šādu 

pārbaužu veikšanas nolūkā ir jābūt 

atklātai. Attiecīgā informācija būtu 

jānodrošina elektroniskā formātā, un tā 

būtu jādara publiski pieejama, ievērojot 

izņēmumus komerciālu interešu 

aizsardzības, intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzības un personas datu aizsardzības 

nolūkā. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Šajos konkrētākajos valstu iestāžu 

pienākumos, kas noteikti šajā regulā, būtu 

jāparedz pienākums veikt ex-post 

atbilstības verifikācijas testēšanu un 

pārbaudes pietiekamam skaitam tirgū laistu 

transportlīdzekļu. Transportlīdzekļi, 

kuriem jāveic minētā ex-post atbilstības 

verifikācija, būtu jāizvēlas, balstoties uz 

atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņemts 

vērā iespējamās neatbilstības smagums un 

šādu gadījumu varbūtība. 

(24) Šajos konkrētākajos valstu iestāžu 

pienākumos, kas noteikti šajā regulā, būtu 

jāparedz pienākums veikt ex-post 

atbilstības verifikācijas testēšanu un 

pārbaudes pietiekamam skaitam tirgū laistu 

transportlīdzekļu. Transportlīdzekļi, 

kuriem jāveic minētā ex-post atbilstības 

verifikācija, būtu jāizvēlas, balstoties uz 

atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņemts 

vērā iespējamās neatbilstības smagums un 

šādu gadījumu varbūtība. Turklāt 

verifikācija būtu jāveic, pamatojoties uz 

skaidriem un detalizētiem kritērijiem — 

cita starpā veicot arī noteikta vienību 

skaita (īpatsvara) izlases pārbaudes visiem 

ekspluatācijā esošajiem modeļiem, kā arī 

transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar jaunu 

dzinēju vai tehnoloģiju, 

transportlīdzekļiem ar lielu vai ļoti mazu 

degvielas patēriņu un transportlīdzekļiem, 

kuriem ir ļoti liels noiets, — un ņemot 

vērā iepriekšējos datus par atbilstību, 
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patērētāju sniegtās ziņas, testēšanas 

rezultātus, kas iegūti ar tālizpēti, un 

neatkarīgu pētniecības institūciju paustās 

bažas. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Tam, ka konkrētas sistēmas, 

sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības 

vai detaļas un aprīkojumu var uzstādīt 

transportlīdzeklim vai transportlīdzeklī pēc 

tā laišanas tirgū, reģistrēšanas vai 

nodošanas ekspluatācijā, nevajadzētu skart 

šīs regulas mērķus. Tādēļ būtu jāveic 

attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

apstiprinātāja iestāde pirms laišanas tirgū, 

reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā 

pārbauda tās sistēmas, sastāvdaļas, 

atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un 

aprīkojumu, ko varētu uzstādīt 

transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļos 

un kas varētu ievērojami pasliktināt to 

sistēmu darbību, kuras ir būtiskas saistībā 

ar vides aizsardzību vai funkcionālo 

drošumu. 

(27) Tam, ka konkrētas sistēmas, 

sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības 

vai detaļas un aprīkojumu var uzstādīt 

transportlīdzeklim vai transportlīdzeklī pēc 

tā laišanas tirgū, reģistrēšanas vai 

nodošanas ekspluatācijā, nevajadzētu skart 

šīs regulas mērķus. Tādēļ būtu jāveic 

attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

apstiprinātāja iestāde pirms laišanas tirgū, 

reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā 

pārbauda tās sistēmas, sastāvdaļas, 

atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un 

aprīkojumu, ko varētu uzstādīt 

transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļos 

un kas varētu pasliktināt to sistēmu 

darbību, kuras ir būtiskas saistībā ar vides 

aizsardzību vai funkcionālo drošumu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Ražošanas atbilstība ir viens no ES 

tipa apstiprināšanas sistēmas 

stūrakmeņiem, un tāpēc kompetentajai 

iestādei vai atbilstīgi kvalificētam 

tehniskajam dienestam, kas ir pilnvarots 

šādam mērķim, ražotāja ieviestie pasākumi 

šādas atbilstības nodrošināšanai būtu 

regulāri jāpārbauda, periodiski veicot 

neatkarīgas revīzijas. Turklāt 

(29) Ražošanas atbilstība ir viens no ES 

tipa apstiprināšanas sistēmas 

stūrakmeņiem, un tāpēc kompetentajai 

iestādei vai atbilstīgi kvalificētam 

tehniskajam dienestam, kas ir pilnvarots 

šādam mērķim, bet nav tas pats tehniskais 

dienests, kurš veicis testēšanu tipa 

apstiprināšanas vajadzībām, būtu 

jāapstiprina ražotāja ieviestie pasākumi 
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apstiprinātājām iestādēm būtu jānodrošina 

attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības 

pārbaude. 

šādas atbilstības nodrošināšanai un tie būtu 

regulāri jāpārbauda, periodiski veicot 

neatkarīgas revīzijas. Turklāt 

apstiprinātājām iestādēm būtu jānodrošina 

attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības 

pārbaude. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Nopietni drošības apdraudējumi un 

kaitējums sabiedrības veselībai un videi, 

par ko tiek ziņots, būtu jānovērtē valsts 

līmenī, bet tad, ja paziņotais apdraudējums 

vai kaitējums var pastāvēt ārpus vienas 

dalībvalsts teritorijas, būtu jānodrošina 

koordinācija Savienības līmenī, lai tādējādi 

varētu koplietot resursus un saskanīgi 

īstenot korektīvos pasākumus šā apzinātā 

apdraudējuma un kaitējuma mazināšanai. 

(31) Drošības apdraudējumi un 

kaitējums sabiedrības veselībai un videi 

būtu jānovērtē valsts līmenī, bet tad, ja 

apdraudējums vai kaitējums var pastāvēt 

ārpus vienas dalībvalsts teritorijas, būtu 

jānodrošina koordinācija Savienības 

līmenī, lai tādējādi varētu koplietot 

resursus un saskanīgi īstenot korektīvos 

pasākumus šā apzinātā apdraudējuma un 

kaitējuma novēršanai. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Tehnikas progress, kura rezultātā 

radušās jaunas transportlīdzekļu 

diagnostikas un remonta metodes un 

tehnoloģijas, piemēram, attālināta piekļuve 

transportlīdzekļa informācijai un 

programmatūrai, nedrīkstētu vājināt šīs 

regulas mērķus attiecībā uz neatkarīgu 

uzņēmēju piekļuvi remonta un tehniskās 

apkopes informācijai. 

(37) Tehnikas progresam, kura rezultātā 

radušās jaunas transportlīdzekļu 

diagnostikas un remonta metodes un 

tehnoloģijas, piemēram, attālināta piekļuve 

transportlīdzekļa informācijai un 

programmatūrai, vajadzētu nostiprināt šīs 

regulas mērķus attiecībā uz neatkarīgu 

uzņēmēju piekļuvi remonta un tehniskās 

apkopes informācijai. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

40. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 

noteikumi par sankcijām, kas 

piemērojamas par šīs regulas 

pārkāpumiem, un jānodrošina, ka minētie 

noteikumi tiek īstenoti. Minētajām 

sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, 

samērīgām un atturošām. Dalībvalstīm 

katru gadu jāziņo Komisijai par 

piemērotajām sankcijām, lai varētu 

uzraudzīt šo noteikumu īstenošanas 

saskaņotību. 

(40) Dalībvalstīm būtu jāpieņem 

noteikumi par sankcijām, kas 

piemērojamas par šīs regulas 

pārkāpumiem, un tām būtu jānodrošina, ka 

minētie noteikumi tiek īstenoti. Minētajām 

sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, 

samērīgām un atturošām. Dalībvalstīm 

katru gadu būtu jāziņo Komisijai par 

piemērotajām sankcijām, lai Komisija 

varētu uzraudzīt to, cik saskaņoti tiek 

īstenoti noteikumi par sankcijām. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a  Ar šo regulu arī izveido Eiropas 

Transportlīdzekļu uzraudzības aģentūru 

(European Vehicles Surveillance 

Agency — EVSA; turpmāk „Aģentūra”) 

un nosaka tās pilnvaras un pienākumus. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ražotājs var pieteikties tipa 

apstiprinājumam vai transportlīdzekļa 

individuālam apstiprinājumam saskaņā ar 

šo regulu attiecībā uz turpmāk minētajiem 

transportlīdzekļiem un agregātiem, ja 

attiecīgie transportlīdzekļi atbilst šīs 

regulas pamatprasībām: 

3. Ražotājs var pieteikties tipa 

apstiprinājumam vai transportlīdzekļa 

individuālam apstiprinājumam saskaņā ar 

šo regulu attiecībā uz turpmāk minētajiem 

transportlīdzekļiem un agregātiem, ja 

attiecīgie transportlīdzekļi atbilst šīs 

regulas prasībām: 

 

Grozījums Nr.  19 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) „tirgus uzraudzība” ir darbības un 

pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes 

īsteno, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, 

sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas 

tehniskas vienības, kā arī detaļas un 

aprīkojums, ko dara pieejamus tirgū, atbilst 

attiecīgajos Savienības tiesību aktos 

noteiktajām prasībām un neapdraud 

veselību, drošību vai jebkuru citu 

sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu; 

(2) „tirgus uzraudzība” ir darbības un 

pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes 

īsteno, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, 

sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas 

tehniskas vienības, kā arī detaļas un 

aprīkojums, ko dara pieejamus tirgū, atbilst 

attiecīgajos Savienības tiesību aktos 

noteiktajām prasībām un neapdraud 

veselību, drošību, vidi vai jebkuru citu 

sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu, 

tostarp patērētāju tiesības; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) „pārveidošanas ierīce” ir jebkurš 

konstrukcijas elements, kas nosaka 

temperatūru, transportlīdzekļa ātrumu, 

motora apgriezienu skaitu (RPM), 

pārnesumu, kolektora vakuumu vai citus 

parametrus, lai aktivizētu, modulētu, 

aizkavētu vai pārtrauktu jebkuras emisijas 

kontroles sistēmas daļas darbību, kura 

samazina emisiju kontroles sistēmas 

efektivitāti visos apkārtējās vides vai 

dzinēja darbības apstākļos, kas ir 

pastāvīgi vērojami Savienības teritorijā un 

ar ko nākas saskarties vai nu 

transportlīdzekļa normālas darbības 

procesā, vai ārpus tipa apstiprināšanas 

testu procedūrām; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8b) „emisijas kontroles 

pamatstratēģija” (BES) ir emisijas 

kontroles stratēģija, kas ir aktīva visā 

motora ekspluatācijas apgriezienu skaita 

un slodzes diapazonā, ja vien nav 

aktivizēta papildu emisijas kontroles 

stratēģija; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 8.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8c) „papildu emisijas kontroles 

stratēģija” (AES) ir emisijas kontroles 

stratēģija, kas konkrētā nolūkā tiek 

aktivizēta un aizstāj vai maina emisijas 

kontroles pamatstratēģiju, reaģējot uz 

īpašu apkārtējās vides un/vai 

ekspluatācijas apstākļu kopumu, bet kas 

darbojas vienīgi tik ilgi, cik ilgi pastāv 

šādi apstākļi; 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 43. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(43) „sērijas beigu transportlīdzeklis” ir 

transportlīdzeklis, kas ir daļa no uzkrājuma 

un kuru nevar vai vairs nevar darīt 

pieejamu tirgū, reģistrēt vai nodot 

ekspluatācijā, jo spēkā ir stājušās jaunas 

tehniskas prasības, attiecībā uz kurām šā 

transportlīdzekļa tips nav apstiprināts; 

(43) „sērijas beigu transportlīdzeklis” ir 

transportlīdzeklis, kurš ir daļa no 

uzkrājuma vai kurš ir jāpabeidz un kuru 

nevar vai vairs nevar darīt pieejamu tirgū, 

reģistrēt vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā ir 

stājušās jaunas tehniskas prasības, attiecībā 

uz kurām šā transportlīdzekļa tips nav 

apstiprināts; 

Pamatojums 

Transportlīdzekļus var būvēt vairākos posmos, un tas būtu jāņem vērā, definējot jēdzienu 
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„sērijas beigu transportlīdzeklis”. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 44.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (44a) „tālizpēte” ir piesārņojošo vielu 

līmeņa skenēšana un mērīšana 

transportlīdzekļa atgāzēs, kamēr 

transportlīdzeklis ir kustībā, izmantojot ar 

sensoru aprīkotus instrumentus, kas 

novietoti ceļa malā, lai vāktu veiktspējas 

datus, kuri vajadzīgi automobiļu 

satiksmes vidējā emisiju līmeņa 

monitoringam un pārmērīgu piesārņotāju 

identificēšanai; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saskaņā ar 88. pantu Komisija ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

IV pielikuma grozīšanai ar mērķi ņemt 
vērā tehnikas attīstību un likumdošanas 

norises, ieviešot un atjauninot atsauces uz 

normatīvajiem aktiem, kas satur prasības, 

kurām transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām 

vienībām ir jāatbilst. 

2. Saskaņā ar 88. pantu Komisija ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko 

groza IV pielikumu, lai ņemtu vērā 

tehnikas attīstību un likumdošanas norises, 

ieviešot un atjauninot atsauces uz 

normatīvajiem aktiem, kas satur prasības, 

kurām transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām 

vienībām ir jāatbilst. 

 Ražotāji, kas vēlas saņemt ES tipa 

apstiprinājumu transportlīdzeklim, kurā 

izmanto emisijas kontroles 

pamatstratēģiju, papildu emisijas 

kontroles stratēģiju vai pārveidošanas 

ierīci, kā definēts šajā regulā vai 

Regulā (ES) 2016/646, sniedz tipa 

apstiprinātajai iestādei visu informāciju, 

tostarp tehnisko pamatojumu, ko šī 

iestāde var pamatoti pieprasīt, lai 

noteiktu, vai BES vai AES ir 
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pārveidošanas ierīce un vai ir 

piemērojama atkāpe no aizlieguma 

izmantot šādas ierīces saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 

2. punktu. 

 Ražotāji tipa apstiprinātājai iestādei 

rakstiski apliecina, ka ir sniegta visa 

informācija par BES, AES vai 

pārveidošanas ierīci un ka 

transportlīdzekļa tips, kas saņem tipa 

apstiprinājumu, nav aprīkots ar aizliegtu 

pārveidošanas ierīci, kā noteikts šajā 

pantā un Regulā (EK) Nr. 692/2008. 

 Tipa apstiprinātāja iestāde nepiešķir ES 

tipa apstiprinājumu, kamēr nav pabeigusi 

novērtējumu un konstatējusi, ka 

transportlīdzekļa tips, kas saņem tipa 

apstiprinājumu, nav aprīkots ar aizliegtu 

pārveidošanas ierīci, kā noteikts šajā 

pantā un Regulā (EK) Nr. 692/2008. 

 Novērtēšanas nolūkā un lai pārliecinātos, 

ka ir (vai nav) izpildītas šā panta prasības, 

tipa apstiprinātāja iestāde, tirgus 

uzraudzības iestāde vai Aģentūra var veikt 

neplānotu papildu testu ar citiem 

parametriem, kas atšķiras no šajā regulā 

izklāstīto testu parametriem. Šāda 

neplānota papildu testa parametrus katru 

reizi nosaka tikai un vienīgi tipa 

apstiprinātāja iestāde, tirgus uzraudzības 

iestāde vai Aģentūra, un attiecībā uz tiem 

stingri ievēro konfidencialitāti un 

ražotājam tie nav zināmi līdz pat testa 

rezultātu galīgajai publicēšanai. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4.  Dalībvalstis organizē un veic tirgū 

nonākošu transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

tirgus uzraudzību un kontroli saskaņā ar 

4.  Dalībvalstis organizē un veic tirgū 

nonākošu transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

tirgus uzraudzību un kontroli saskaņā ar 
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Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu. Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu. 

Dalībvalstis var nolemt, ka kopīgi īstenos 

tirgus uzraudzības darbības, lai pildītu šīs 

regulas 8. pantā paredzētās prasības. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, 

kad tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka 

tas ir nepieciešams un ir pamatoti, tām var 

tikt dotas tiesības iekļūt ekonomikas 

dalībnieku telpās un konfiscēt vajadzīgos 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību paraugus 

atbilstības testu veikšanas vajadzībām. 

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, 

kad tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka 

tas ir nepieciešams un ir pamatoti, tās bez 

iepriekšēja brīdinājuma var iekļūt 

ekonomikas dalībnieku telpās un konfiscēt 

vajadzīgos transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

paraugus atbilstības testu veikšanas 

vajadzībām. Transportlīdzekļa īpašniekam 

atlīdzina ar šādiem testiem saistītās 

izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis periodiski pārskata un 

novērtē to, kā funkcionē tipa 

apstiprināšanas pasākumi. Šādu 

pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz 

reizi četros gados, un par to rezultātiem 

paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. 

Attiecīgā dalībvalsts rezultātu 

kopsavilkumu dara publiski pieejamu, jo 

īpaši norādot piešķirto tipa apstiprinājumu 

skaitu un attiecīgo ražotāju identitāti. 

6. Dalībvalstis periodiski pārskata un 

novērtē to, kā funkcionē tipa 

apstiprināšanas pasākumi un cik kvalitatīvi 

ir izsniegtie tipa apstiprinājumi. Šādu 

pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz 

reizi trijos gados, un par to rezultātiem 

paziņo pārējām dalībvalstīm, Komisijai, 

Izpildes un informācijas apmaiņas 

forumam, kurš izveidots ar 10. pantu, 
un — ievērojot 12. pantu 

Direktīvā (ES) 2016/XXX par dažu 

atmosfēru piesārņojošo vielu valstu 

emisiju samazināšanu un 

Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu, — 

Eiropas Tīrā gaisa forumam, un pēc 
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pieprasījuma arī trešām personām. 
Attiecīgā dalībvalsts dara plašai 

sabiedrībai pieejamu izsmeļošu ziņojumu 

par rezultātiem, tajā jo īpaši norādot 

piešķirto un noraidīto tipa apstiprinājumu 

skaitu un norādot konkrētos ražotājus un 

transportlīdzekļu tipus. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis periodiski pārskata un 

novērtē to, kā funkcionē uzraudzības 

pasākumi. Šādu pārskatīšanu un 

novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, 

un par to rezultātiem paziņo pārējām 

dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā 

dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 

publiski pieejamu. 

7. Dalībvalstis periodiski pārskata un 

novērtē to, kā funkcionē uzraudzības 

pasākumi. Šādu pārskatīšanu un 

novērtēšanu veic vismaz reizi trijos gados, 

un par to rezultātiem paziņo pārējām 

dalībvalstīm un Komisijai, un pēc 

pieprasījuma arī trešām personām. 

Attiecīgā dalībvalsts rezultātu 

kopsavilkumu dara publiski pieejamu; tajā 

cita starpā jo īpaši norāda, kuri 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskās vienības neatbilst šīs 

regulas prasībām un vai tipa 

apstiprinājumi ir pareizi, un norāda 

konkrētās apstiprinātājas iestādes, 

ražotājus un transportlīdzekļu tipus. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Apstiprinātājas iestādes pārliecinās, ka 

transportlīdzeklis, kuru ražotājs 

nodrošina tipa apstiprināšanas testu 

vajadzībām, pilnībā atbilst 

transportlīdzeklim, kas tiks ražots un 

laists tirgū, un ka, testējot nodrošināto 

transportlīdzekli, netiks iegūti rezultāti, 

kas sistemātiski atšķirsies no to 
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transportlīdzekļu veiktspējas rādītājiem, 

kurus darbina apstākļos, kādus pamatoti 

var sagaidīt parastā darbībā un 

izmantošanā. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Apstiprinātājas iestādes skaidro šīs 

regulas prasības un nodrošina to izpildi 

vienotā un saskaņotā veidā, tā 

nepieļaujot, ka Savienībā tiek piemēroti 

atšķirīgi standarti. Veicot pasākumus, ar 

ko nodrošina kontroli un uzraudzību pār 

šīs regulas piemērošanu, tās sadarbojas ar 

Komisiju un ar Izpildes un informācijas 

apmaiņas forumu, kurš izveidots ar 

10. pantu, un pēc pieprasījuma sniedz 

Komisijai un Forumam visu vajadzīgo 

informāciju. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apstiprinātājas iestādes savus 

pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. 

Vajadzības gadījumā tās ievēro 

konfidencialitāti, lai aizsargātu 

komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 

9. panta 3. punktā noteikto informēšanas 

pienākumu nolūkā aizsargāt lietotāju 

intereses Savienībā. 

2. Apstiprinātājas iestādes savus 

pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. 

Vajadzības gadījumā tās ievēro 

konfidencialitāti, lai aizsargātu 

komercnoslēpumus, — izņemot 

gadījumus, kad šādu noslēpumu 

atklāšana ir sabiedrības interesēs, — un 

pilda šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto 

pienākumu sniegt informāciju, lai 

aizsargātu lietotāju intereses Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  33 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vienas dalībvalsts apstiprinātājas iestādes 

savstarpēji sadarbojas, koplietojot 

informāciju, kas ir svarīga saistībā ar to 

lomu un funkcijām. 

Katras dalībvalsts apstiprinātājas iestādes 

ievieš procedūras, ar ko nodrošina 

iedarbīgu un efektīvu koordināciju un 

tādas informācijas koplietošanu, kas ir 

svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, lai noteiktu vienotus kritērijus 

attiecībā uz apstiprinātāju iestāžu 

iecelšanu, pārbaudīšanu un novērtēšanu 

valsts līmenī. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

kas norādīta 87. panta 2. punktā. 

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

ar ko nosaka vienotus kritērijus 

apstiprinātāju iestāžu iecelšanai, 

pārbaudīšanai un novērtēšanai valsts 

līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

norādīta 87. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgus uzraudzības iestādes veic 

regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību atbilstību šajā 

regulā noteiktajām prasībām, kā arī lai 

pārbaudītu tipa apstiprinājumu pareizību. 

Minētās pārbaudes veic atbilstošā apmērā, 

pārbaudot dokumentus, kā arī veicot testus 

reālos braukšanas apstākļos un 

laboratorijas testus, pamatojoties uz 

statistiski būtiskiem paraugiem. Veicot 

minētos pasākumus, tirgus uzraudzības 

iestādes ņem vērā noteiktos riska 

novērtēšanas principus, sūdzības un citu 

1. Tirgus uzraudzības iestādes veic 

regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību atbilstību šajā 

regulā noteiktajām prasībām, kā arī lai 

pārbaudītu tipa apstiprinājumu pareizību. 

Minētās pārbaudes veic atbilstošā apmērā, 

pārbaudot dokumentus, kā arī veicot testus 

reālos braukšanas apstākļos un 

laboratorijas testus, pamatojoties uz 

statistiski būtiskiem paraugiem, kas 

reprezentatīvi atspoguļo attiecīgajā 

dalībvalstī esošo transportlīdzekļu skaitu. 

Veicot minētos pasākumus, tirgus 

uzraudzības iestādes ņem vērā noteiktos 
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informāciju. zinātniskos riska novērtēšanas principus 

un protokolus, cita starpā ņemot vērā arī 

sūdzības, transportlīdzekļu modeļu un to 

detaļu popularitāti, neatkarīgu testētāju 

veikto testu rezultātus, modeļus ar lielu 

vai ļoti mazu degvielas patēriņu, jauna 

dzinēja vai tehnoloģijas pirmreizēju 

izmantošanu, periodiskās tehniskās 

apskates ziņojumus, paraugu ņemšanas 

programmas, kurās izmanto tālizpēti, un 

citu informāciju. Saņemot pamatotas 

sūdzības, tirgus uzraudzības iestādes 

attiecīgi rīkojas. 

 Lai pārliecinātos par to, kāds ir 

transportlīdzekļu radīto emisiju apjoms, 

tirgus uzraudzības iestādes var izmantot 

tālizpētes tehnoloģiju, ar kuras palīdzību 

tās var identificēt stipri piesārņojošus 

transportlīdzekļu modeļus, kas 

jāpārbauda vēl pamatīgāk. Šajā nolūkā 

tirgus uzraudzības iestādes sadarbojas ar 

iestādēm, kas atbildīgas par periodiskajām 

tehniskajām apskatēm atbilstoši 

Direktīvai 2014/45/ES, un saskaņo ar tām 

savas darbības. 

 Ja šā panta prasību izpildes nolūkā tiek 

pilnvarots tehniskais dienests, tirgus 

uzraudzības iestādes nodrošina, lai tas 

nebūtu tas pats tehniskais dienests, kurš 

veic testēšanu sākotnējās tipa 

apstiprināšanas vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tirgus uzraudzības iestādes var 

lūgt, lai ekonomikas dalībnieki darītu tām 

pieejamus dokumentus un informāciju, ja 

iestādes uzskata to par nepieciešamu savu 

darbību izpildei. 

2. Tirgus uzraudzības iestādes var 

lūgt, lai ekonomikas dalībnieki darītu tām 

pieejamus dokumentus un informāciju, 

tostarp tehniskās specifikācijas, ja iestādes 

uzskata to par nepieciešamu savu darbību 

izpildei. Tas cita starpā nozīmē, ka ir 

pieejama attiecīgā programmatūra, 

algoritmi, dzinēja vadības bloki un 
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jebkādas citas tehniskās specifikācijas, 

kas varētu būt nepieciešamas. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirgus uzraudzības iestādes veic 

piemērotus pasākumus, lai savā teritorijā 

atbilstīgā laikposmā brīdinātu lietotājus par 

bīstamību, ko tās ir konstatējušas saistībā 

ar jebkuru transportlīdzekli, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību, 

lai novērstu vai mazinātu traumu vai citāda 

kaitējuma risku. 

Tirgus uzraudzības iestādes veic 

piemērotus pasākumus, lai atbilstīgā 

laikposmā brīdinātu lietotājus par 

bīstamību, ko tās ir konstatējušas saistībā 

ar jebkuru transportlīdzekli, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, 

un šādi novērstu vai mazinātu traumu vai 

citāda kaitējuma risku. Šī informācija ir 

jāsniedz tiešsaistē vienkāršā un saprotamā 

valodā. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja kādas dalībvalsts tirgus 

uzraudzības iestādes nolemj atsaukt 

transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību no tirgus 

saskaņā ar 49. panta 5. punktu, tās informē 

attiecīgo ekonomikas dalībnieku un — 

attiecīgā gadījumā — saistīto 
apstiprinātāju iestādi. 

5. Ja kādas dalībvalsts tirgus 

uzraudzības iestādes nolemj atsaukt 

transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību no tirgus 

saskaņā ar 49. panta 5. punktu, tās informē 

attiecīgo ekonomikas dalībnieku un 

atbildīgo apstiprinātāju iestādi. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Tirgus uzraudzības iestādes savus 

pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. 

6. Tirgus uzraudzības iestādes savus 

pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. 
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Vajadzības gadījumā tās ievēro 

konfidencialitāti, lai aizsargātu 

komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 

9. panta 3. punktā noteikto informēšanas 

pienākumu nolūkā aizsargāt lietotāju 

intereses Savienībā. 

Vajadzības gadījumā tās ievēro 

konfidencialitāti, lai aizsargātu 

komercnoslēpumus, — izņemot 

gadījumus, kad šādu noslēpumu 

atklāšana ir sabiedrības interesēs, — un 

pilda šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto 

pienākumu maksimāli izsmeļoši sniegt 

informāciju, kas nepieciešama, lai 

aizsargātu lietotāju intereses Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis periodiski pārskata un 

novērtē to, kā funkcionē uzraudzības 

pasākumi. Šādu pārskatīšanu un 

novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, 

un par to rezultātiem paziņo pārējām 

dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā 

dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 

publiski pieejamu 

7. Dalībvalstis periodiski pārskata un 

novērtē to, kā funkcionē uzraudzības 

pasākumi. Šādu pārskatīšanu un 

novērtēšanu veic vismaz reizi trijos gados, 

un par to rezultātiem paziņo pārējām 

dalībvalstīm, Komisijai, Izpildes un 

informācijas apmaiņas forumam, kurš 

izveidots ar 10. pantu, un pēc 

pieprasījuma arī trešām personām. 

Attiecīgā dalībvalsts rezultātu 

kopsavilkumu dara publiski pieejamu un jo 

īpaši norāda šīs regulas prasībām 

neatbilstošo transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

skaitu un modeli, norādot arī konkrētos 

ražotājus. 

 Tirgus uzraudzības iestādes ne retāk kā 

reizi divos gados publisko kopsavilkuma 

ziņojumu par to, kādā apmērā un tvērumā 

tās ir īstenojušas tirgus uzraudzības 

darbības un kādi ir bijuši šo darbību 

rezultāti. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 9. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Ja dalībvalstī par tirgus uzraudzību 

un ārējās robežas kontrolēm ir atbildīgas 

vairākas iestādes, šīs iestādes savstarpēji 

sadarbojas, koplietojot informāciju, kas ir 

svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām. 

9. Ja dalībvalstī par tirgus uzraudzību 

un ārējās robežas kontrolēm ir atbildīgas 

vairākas iestādes, šīs iestādes ievieš 

procedūras, ar ko nodrošina iedarbīgu un 

efektīvu koordināciju un tādas 

informācijas koplietošanu, kas ir svarīga 

saistībā ar to lomu un funkcijām. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, lai noteiktu kritērijus tam, cik lielā 

apmērā, kādā tvērumā un cik bieži ir 

veicamas 1. punktā minētās paņemto 

paraugu atbilstības verifikācijas pārbaudes. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

norādīta 87. panta 2. punktā. 

10. Komisija saskaņā ar 88. pantu 

pieņem deleģētos aktus, ar ko papildina šo 

regulu, lai noteiktu kritērijus tam, cik lielā 

apmērā, kādā tvērumā un cik bieži ir 

veicamas 1. punktā minētās paņemto 

paraugu atbilstības verifikācijas pārbaudes, 

un lai noteiktu kritērijus, pēc kuriem 

izvēlas transportlīdzekļus testēšanas 

vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

9. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijas veikta atbilstības verifikācija un 

izpildes koordinācija ar dalībvalstīm 
Eiropas Transportlīdzekļu uzraudzības 

aģentūras veikta atbilstības verifikācija un 

izpildes koordinācija ar dalībvalstīm 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija organizē un atbilstīgā apmērā 

veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību testus un 

pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa 

apstiprinājumiem un piemērojamajiem 

tiesību aktiem, kā arī nolūkā nodrošināt 

tipa apstiprinājumu pareizību. 

Eiropas Transportlīdzekļu uzraudzības 

aģentūra (European Vehicles 

Surveillance Agency — EVSA; turpmāk 

„Aģentūra”) organizē un atbilstīgā apmērā 

veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību testus un 

pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa 

apstiprinājumiem un piemērojamiem 

tiesību aktiem, kā arī nolūkā nodrošināt 

tipa apstiprinājumu pareizību. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja tie ir M un N kategorijas 

transportlīdzekļi, Aģentūra tirgus 

uzraudzības nolūkā veic izlases testēšanu, 

aptverot vismaz 20 % no jaunajiem 

modeļiem, kas katru gadu tiek laisti 

Savienības tirgū, un tādējādi pārliecinās, 

vai transportlīdzekļi, kuri piedalās ceļu 

satiksmē, atbilst drošības un vides jomā 

pieņemtajiem Savienības tiesību aktiem. 

Izvēloties transportlīdzekļus testēšanas 

vajadzībām, Aģentūra ņem vērā noteiktos 

riska novērtēšanas principus, sūdzības, 

cita starpā arī neatkarīgu testētāju veikto 

testu rezultātus, tirgū pieejamās jaunās 

tehnoloģijas, periodiskās tehniskās 

apskates ziņojumus un citu informāciju. 

Saņemot pamatotas sūdzības, Aģentūra 

attiecīgi rīkojas. 

 Ja šajā pantā noteiktās testēšanas nolūkā 

tiek pilnvarots tehniskais dienests, 

Aģentūra nodrošina, lai tas nebūtu tas 

pats tehniskais dienests, kurš veic 

testēšanu sākotnējās tipa apstiprināšanas 



 

AD\1110983LV.docx 27/77 PE585.489v02-00 

 LV 

vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minētos testus un pārbaudes var veikt 

jauniem transportlīdzekļiem, kurus 

piegādājuši ražotāji vai ekonomikas 

dalībnieks, kā noteikts 2. punktā. 

Minētos testus un pārbaudes veic: 

 -  jauniem transportlīdzekļiem, 

sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām 

tehniskām vienībām, ko piegādājuši 

ražotāji vai ekonomikas dalībnieks, kā 

noteikts šā panta 2. punktā; 

 -  jau reģistrētiem 

transportlīdzekļiem, par to vienojoties ar 

transportlīdzekļa reģistrācijas turētāju. 

 Transportlīdzekļa īpašniekam atlīdzina ar 

šādiem testiem saistītās izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tāpat minētos testus un pārbaudes var 

veikt jau reģistrētiem transportlīdzekļiem, 

par to vienojoties ar transportlīdzekļa 

reģistrācijas turētāju. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu 2. Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu 
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turētāji, vai ekonomikas dalībnieki pēc 

pieprasījuma nodrošina Komisijai 

statistiski būtisku skaitu transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 

vienību ražojumu, kurus Komisija ir 

izvēlējusies un kuri reprezentē tos 

transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas 

un atsevišķas tehniskas vienības, kas ir 

pieejami laišanai tirgū saskaņā ar konkrēto 

tipa apstiprinājumu. Šos transportlīdzekļus, 

sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas 

tehniskas vienības piegādā testēšanai 

Komisijas noteiktā laikā un vietā, kā arī uz 

Komisijas noteiktu laika periodu. 

turētāji, vai ekonomikas dalībnieki pēc 

pieprasījuma nodrošina Aģentūrai 

statistiski būtisku skaitu ražošanā esošu 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību, kurus Aģentūra 

ir izvēlējusies un kuri pilnībā atbilst tiem 

transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām 

vienībām, ko var laist tirgū saskaņā ar 

attiecīgo tipa apstiprinājumu. Šos 

transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības piegādā 

testēšanai Aģentūras noteiktā laikā un 

vietā un uz Aģentūras noteiktu laika 

periodu. Transportlīdzekļa īpašniekam 

atlīdzina ar šādiem testiem saistītās 

izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai Komisija varētu veikt 1. un 2. punktā 

minētos testus, dalībvalstis Komisijai dara 

pieejamus visus datus, kas ir saistīti ar 

atbilstības verifikācijas nolūkā testējamo 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību tipa 

apstiprinājumu. Šajos datos ietver vismaz 

tipa apstiprinājuma sertifikātā minēto 

informāciju, kā arī tā pielikumus, kas 

minēti 26. panta 1. punktā. 

Lai Aģentūra varētu veikt 1., 1.a un 

2. punktā minētos testus, dalībvalstis 

Aģentūrai dara pieejamus visus datus, kas 

ir saistīti ar atbilstības verifikācijas nolūkā 

testējamo transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

tipa apstiprinājumu. Šie dati ietver vismaz 

tipa apstiprinājuma sertifikātā iekļauto 

informāciju un tā pielikumus, kā norādīts 

26. panta 1. punktā. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis sniedz visu vajadzīgo 

palīdzību un nodrošina visu 

dokumentāciju un citu tehnisko atbalstu, 

ko pieprasa Komisijas eksperti, lai varētu 
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veikt testus, pārbaudes un inspekcijas. 

 Dalībvalstis nodrošina, lai Komisijas 

ekspertiem būtu pieejamas gan visas ēkas 

un atsevišķas to telpas, gan visa 

informācija, tostarp datorsistēmas un 

programmatūra, kas viņiem ir vajadzīgas 

pienākumu izpildei. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Transportlīdzekļu ražotāji dara 

publiski pieejamus datus, kas nepieciešami, 

lai trešās personas varētu veikt atbilstības 

verifikācijas testus. Komisija pieņem 

īstenošanas aktus, lai definētu 

publicējamos datus, kā arī izvirzītu 

nosacījumus šādai publicēšanai, ņemot 

vērā komercnoslēpumu un personas datu 

aizsardzību atbilstoši Savienības un valstu 

tiesību aktiem. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

kas norādīta 87. panta 2. punktā. 

4. Transportlīdzekļu ražotāji dara 

publiski pieejamus datus, kas nepieciešami, 

lai trešās personas varētu veikt atbilstības 

verifikācijas testus. Šie dati jo īpaši ietver 

parametrus un iestatījumus, kas vajadzīgi, 

lai precīzi atveidotu testēšanas apstākļus, 

kādi tie bijuši tipa apstiprināšanas testu 

laikā. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 

lai definētu publicējamos datus, kā arī 

izvirzītu nosacījumus šādai publicēšanai, 

ņemot vērā komercnoslēpumu un personas 

datu aizsardzību atbilstoši Savienības un 

valstu tiesību aktiem. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 

procedūru, kas norādīta 87. panta 

2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja Komisija konstatē, ka testētie vai 

pārbaudītie transportlīdzekļi neatbilst tipa 

apstiprināšanas prasībām, kas noteiktas 

šajā regulā vai kādā no IV pielikumā 

minētajiem normatīvajiem aktiem, vai ka 

tipa apstiprinājums ir piešķirts, 

pamatojoties uz nepareiziem datiem, tā 

Ja Komisija konstatē, ka testētie vai 

pārbaudītie transportlīdzekļi, sastāvdaļas 

un atsevišķās tehniskās vienības neatbilst 

tipa apstiprināšanas prasībām, kas noteiktas 

šajā regulā vai kādā no IV pielikumā 

minētajiem normatīvajiem aktiem, vai ka 

tipa apstiprinājums ir piešķirts, 
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saskaņā ar 54. panta 8. punktu nekavējoties 

pieprasa, lai attiecīgais ekonomikas 

dalībnieks veiktu visus atbilstošos 

korektīvos pasākumus nolūkā atjaunot 

transportlīdzekļu atbilstību minētajām 

prasībām, vai tā veic ierobežojošus 

pasākumus, pieprasot, lai ekonomikas 

dalībnieks vai nu izņemtu attiecīgos 

transportlīdzekļus no tirgus, vai pamatotā 

laikposmā tos atsauktu, atkarībā no 

konstatētās neatbilstības smaguma. 

pamatojoties uz nepareiziem datiem, tā 

attiecīgajam ekonomikas dalībniekam 

saskaņā ar 54. panta 8. punktu nekavējoties 

pieprasa veikt visus atbilstošos korektīvos 

pasākumus, lai atjaunotu 

transportlīdzekļu, sastāvdaļu un atsevišķo 

tehnisko vienību atbilstību minētajām 

prasībām, vai tā veic ierobežojošus 

pasākumus, pieprasot, lai ekonomikas 

dalībnieks vai nu izņemtu attiecīgos 

transportlīdzekļus, sastāvdaļas un 

atsevišķās tehniskās vienības no tirgus, vai 

pamatotā laikposmā tos atsauktu, atkarībā 

no konstatētās neatbilstības smaguma. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ikviena korektīvā darbība, ko Komisija 

veic pēc verifikācijas testēšanas, attiecas 

uz visu Savienības teritoriju, un valstu 

iestādes korektīvo darbību īsteno 

saskaņoti un konsekventi. Šāda 

Savienības mēroga korektīvā darbība var 

ietvert vienotu kompensāciju patērētājiem, 

ja korektīvās darbības rezultātā ir 

mainījušies nepārbūvēta transportlīdzekļa 

darbības rādītāji, un finansiālu 

kompensāciju par jebkādu negatīvu ārējo 

ietekmi (uz gaisa kvalitāti, sabiedrības 

veselību utt.). 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija pēc katras tās veiktās atbilstības 

verifikācijas testēšanas publicē ziņojumu 

par testēšanas konstatējumiem. 

Aģentūra publicē gada ziņojumus par 

testēšanas konstatējumiem ikreiz, kad ir 

veikusi atbilstības verifikācijas testēšanu. 

Šie ziņojumi ir publiski pieejami, un tajos 
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ir informācija par veikto testu rezultātiem 

un par neatbilstošiem transportlīdzekļiem, 

sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām 

tehniskām vienībām, un cita starpā ir 

norādīti arī konkrētie ražotāji. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 

lai pildītu ieteikumus, kas sniegti 

ziņojumā, kurš sagatavots pēc atbilstības 

verifikācijas testēšanas, un pēc Komisijas 

pieprasījuma pārbauda savu kompetento 

iestāžu darbību un to organizatorisko 

struktūru un veic izmeklēšanu, ja 

attiecīgajā dalībvalstī ir būtiskas vai 

regulāras problēmas. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Dalībvalstis pilda ieteikumus, ko 

sniegusi Aģentūra, kā noteikts šajā pantā, 

ja šie ieteikumi ir adresēti vienai vai 

vairākām dalībvalstīm. Ja dalībvalsts 

pilnībā vai daļēji nepilda kādu no 

Aģentūras sniegtajiem ieteikumiem, tā 

savas rīcības iemeslus dara zināmus 

Komisijai. Komisija šos iemeslus izvērtē, 

un tad, ja neuzskata šādu rīcību par 

pamatotu, tā, apspriežoties ar attiecīgo 

dalībvalsti, var pieprasīt konkrētā 

ieteikuma izpildi vai alternatīvu 

pasākumu īstenošanu. 

 Ja atkārtoti netiek pildīti ieteikumi vai 

veikti alternatīvi pasākumi, kā noteikts 

10. panta 2. punkta c) apakšpunktā, un 
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tādēļ nav izpildītas šīs regulas prasības, 

Komisija aptur attiecīgajā dalībvalstī tipa 

apstiprinātājai iestādei piešķirtās 

pilnvaras izskatīt pieteikumus ES tipa 

apstiprinājuma sertifikātu saņemšanai 

saskaņā ar 21. pantu. 

 Divu mēnešu laikā pēc tam, kad saskaņā 

ar šā punkta otro daļu attiecīgais 

pilnvarojums ir apturēts, Komisija sniedz 

dalībvalstīm ziņojumu par neatbilstību, ko 

tā ir konstatējusi. Vajadzības gadījumā, 

lai garantētu tirgū jau laisto 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību drošumu, 

Komisija uzdod attiecīgajām tipa 

apstiprinātājām iestādēm pamatotā 

laikposmā apturēt visus nepamatoti 

izsniegtos sertifikātus. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b Aģentūru finansē ar valstu 

nodevām, ko saskaņā ar 30. panta 

2.a punktu maksā ražotāji un ko uzliek 

visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, 

kurus tirgo Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

10. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Forums informācijas apmaiņai par izpildi Izpildes un informācijas apmaiņas forums 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija izveido un vada Forumu 

informācijas apmaiņai par izpildi 
(turpmāk „Forums”). 

1. Komisija izveido un vada Izpildes 

un informācijas apmaiņas forumu 
(turpmāk „Forums”). Forums darbojas 

Aģentūras vadībā. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā forumā darbojas dalībvalstu iecelti 

locekļi. 

Forumā darbojas dalībvalstu iecelti locekļi 

un Komisijas pārstāvji. Foruma darbā kā 

novērotāji piedalās tehnisko dienestu, 

neatkarīgu testēšanas organizāciju, 

drošības un vides jomā aktīvu nevalstisko 

organizāciju un patērētāju grupu 

pārstāvji. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tā konsultatīvie uzdevumi cita starpā 

ietver labas prakses popularizēšanu, 

informācijas apmaiņu par izpildes 

problēmām, sadarbību, darba metožu un 

instrumentu pilnveidošanu, elektroniskās 

informācijas apmaiņas procedūras 

pilnveidošanu, saskaņotu izpildes projektu 

novērtēšanu, sodus un kopīgas pārbaudes. 

Tas veic šādus uzdevumus: 

 (a)  palīdz popularizēt labu praksi, 

kuras mērķis ir panākt šīs regulas 

efektīvu un saskaņotu īstenošanu, un jo 

īpaši šādu praksi pilnvaroto struktūru 

novērtēšanas, pilnvarošanas un 

uzraudzības jomā, kā arī labu praksi, kas 

nodrošina šajā regulā noteikto prasību 

vispārēju izpildi, un cita starpā palīdz 
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izvērtēt no attiecīgām trešām personām 

pieprasītos pierādījumus vai citu 

informāciju; 

 (b)  palīdz dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm īstenot tirgus uzraudzības 

pasākumus un cita starpā arī saskaņot 

valsts līmenī veicamos tirgus uzraudzības 

pasākumus vai nu reģionālā, vai visas 

Eiropas mērogā; 

 (c)  reizi trijos gados kopā ar valstu 

tipa apstiprinātājām iestādēm veic 

revīzijas, lai pārliecinātos, ka attiecīgās 

iestādes ievēro šīs regulas prasības un ka 

tās savus pienākumus pilda neatkarīgi un 

stingri. Šo revīziju procesā cita starpā veic 

ieviesto valsts tipa apstiprināšanas 

procedūru verificēšanu, izsniegto tipa 

apstiprinājumu izlases pārbaudi un uz 

vietas apmeklē tehnisko dienestu, par 

kuru ir atbildīga izvērtējamā iestāde. 

Šajās revīzijās var piedalīties Aģentūra, 

un lēmumu piedalīties vai nepiedalīties 

revīzijā tā var pieņemt uz riska 

novērtējuma analīzes pamata; 

 (d)  izvērtē tirgus uzraudzības 

pasākumu darbības pārskatīšanas 

rezultātus un sniedz vispārējus 

ieteikumus, pamatojoties uz vienu vai 

vairākiem šādiem pārskatīšanas 

procesiem; 

 (e)  izvērtē rezultātus, kuri gūti, veicot 

tehnisko dienestu darbības novērtēšanu 

gan saskaņā ar 80. panta 3.a punktu, gan 

ar apvienotās novērtēšanas grupas 

līdzdalību atbilstoši 80. panta 4. punktam, 

un sniedz vispārējus ieteikumus, 

pamatojoties uz vienu vai vairākiem 

šādiem izvērtēšanas procesiem; 

 (f)  izvērtē izpildes nodrošināšanas 

pasākumu efektivitāti, attiecīgā gadījumā 

cita starpā novērtējot arī to, cik 

konsekventas un efektīvas ir bijušas 

dalībvalstu prasības veikt ražojumu 

remontu, atsaukt tos no tirgus vai 

piemērot sodu gadījumos, kad 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības, attiecībā uz 
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kurām konstatēta neatbilstība, laisti tirgū 

vairākās dalībvalstīs, un pēc Komisijas 

pieprasījuma sniedz vispārējus 

ieteikumus, kas tapuši šādas novērtēšanas 

rezultātā. Šādu novērtēšanu veic ne retāk 

kā reizi divos gados. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Publisko visus Foruma pieņemtos 

lēmumus un atbalstītos ieteikumus, 

tostarp arī tos, kuri attiecas uz 

atsaukšanu. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Forums izveido pastāvīgo 

komiteju, kuras sastāvā ir 10 neatkarīgi 

revidenti un viens Komisijas pārstāvis 

(turpmāk „pastāvīgā komiteja”) un kura 

regulāri veic valstu tipa apstiprinātāju 

iestāžu un tirgus uzraudzības iestāžu 

revīzijas, lai pārliecinātos, ka attiecīgās 

iestādes ievēro šīs regulas prasības, un lai 

neatkarīgi, iedarbīgi un efektīvi 

pārraudzītu to, kā minētās iestādes pilda 

savus pienākumus. 

 Revīzijas rūpīgi un neatkarīgi pārbauda, 

un tās veic pārredzami. 

 Attiecīgā gadījumā revīzijas procesā veic 

šādas darbības: 

 (a)  izvērtē tipa apstiprināšanas un 

tirgus uzraudzības iestāžu piemērotās 

procedūras un protokolus; 

 (b)  izvērtē tehnisko dienestu 



 

PE585.489v02-00 36/77 AD\1110983LV.docx 

LV 

pilnvarošanu; 

 (c)  uz vietas apmeklē valstu iestādes 

un pilnvarotos tehniskos dienestus un 

izvaicā to darbiniekus; 

 (d)  pārbauda laboratorijas, 

aprīkojumu, mērinstrumentus un 

paraugu ņemšanas metodes; 

 (e)  izvērtē piešķirtos tipa 

apstiprinājumus; 

 (f)  veic citas darbības, kas vajadzīgas, 

lai identificētu neatbilstības. 

 Revidenti var slēgt līgumus ar trešām 

personām, lai tās palīdzētu veikt revīzijas. 

 Revidenti un nolīgtās trešās personas 

savus pienākumus pilda neatkarīgi un 

objektīvi. Attiecīgās personas ievēro 

konfidencialitāti, ja tas ir vajadzīgs 

komercnoslēpumu aizsardzībai, un pilda 

šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto 

pienākumu maksimāli izsmeļoši sniegt 

informāciju, kas nepieciešama, lai 

Savienībā aizsargātu lietotāju un 

iedzīvotāju intereses. 

 Dalībvalstis sniedz visu revidentiem 

vajadzīgo palīdzību un pēc pieprasījuma 

nodrošina revidentiem visus dokumentus 

un atbalstu, kas viņiem varētu būt 

nepieciešams pienākumu izpildei. 

 Dalībvalstis nodrošina, lai revidentiem 

būtu pieejamas gan visas ēkas un 

atsevišķas to telpas, gan visa informācija, 

tostarp datorsistēmas un programmatūra, 

kas viņiem ir vajadzīgas pienākumu 

izpildei. 

 Revīziju rezultātus Forums dara 

pieejamus dalībvalstīm un Komisijai. 

 Ņemot vērā informāciju un ieteikumus, 

kas iekļauti revīziju ziņojumos, 

dalībvalstis un Komisija veic attiecīgus 

papildpasākumus. 
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Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu 

foruma sastāva, iecelšanas procedūras, 

detalizētu uzdevumu, darba metožu un 

reglamenta noteikšanai. 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu, lai 

papildinātu šo regulu, nosakot Foruma un 

revidentu pastāvīgās komitejas sastāvu, 

iecelšanas procedūru, detalizētus 

uzdevumus, darba metodes un reglamentu. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

10.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a pants 

 Tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāze 

 1.  Komisija izveido un uztur tipa 

apstiprinājumu tiešsaistes datubāzi ar 

divām dažādām saskarnēm: publisko 

saskarni un atbilstības saskarni. 

 2.  Publiskajā saskarnē ir šīs regulas 

IX pielikumā izklāstītā informācija, testu 

rezultāti un testēšanas specifikācijas un ir 

norādīti konkrēti tehniskie dienesti un 

tipa apstiprinātājas iestādes, kas piedalās 

dažādos tipa apstiprināšanas procesa 

posmos, un visi šie dati tajā ir iekļauti, 

ievērojot šādas prasības: 

 (a)  informācija jāsniedz bez maksas; 

 (b)  informācija jāsniedz 

lietotājdraudzīgā veidā; 

 (c)  informācijai ir jābūt digitālā 

formātā ar neierobežotu meklēšanas 

iespēju. 

 3.  Atbilstības saskarne ir pieejama 

dalībvalstīm, tipa apstiprinātājām 

iestādēm, tirgus uzraudzības iestādēm un 

Komisijai, un tajā ir šā panta 2. punktā 
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izklāstītā informācija, kā arī šīs regulas I 

un III pielikumā izklāstītā informācija, 

un visi šie dati tajā ir iekļauti, ievērojot 

šādas prasības: 

 (a)  jānodrošina stingru drošības 

pasākumu īstenošana konfidenciālas 

informācijas aizsardzībai; 

 (b)  piekļuves tiesību pamatā ir 

vajadzība pēc informācijas; 

 (c)  jānodrošina saite uz tirgus 

uzraudzības informācijas un saziņas 

sistēmu (ICSMS), kas izveidota ar 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 23. pantu. 

 4.  Tipa apstiprinātājas iestādes 

ievada atbilstības datubāzē šīs regulas I 

un III pielikumā pieprasīto informāciju 

ikreiz, kad izsniedz vai anulē kādu tipa 

apstiprinājumu, kā arī informāciju par 

neatbilstību šīs regulas prasībām un 

informāciju par plānotu vai īstenotu 

korektīvo darbību. 

 5.  Ievadot datubāzē informāciju, tipa 

apstiprinātājas iestādes patur sev tiesības 

piekļūt šai informācijai un tiesības to 

labot. Ja ir veiktas izmaiņas, tām jābūt 

datētām un skaidri redzamām. Atbilstības 

saskarnē pieejamos datus izmanto tikai 

tādēļ, lai nodrošinātu šīs regulas un citu 

ar to saskaņā pieņemtu aktu izpildi, un 

neatļauta šīs informācijas izmantošana ir 

aizliegta. 

 6.  Datubāzi veido, nodrošinot, ka līdz 

minimumam ir samazināts 

administratīvais slogs, un ievērojot ērtas 

lietošanas un izmaksu lietderības 

principus. Tipa apstiprinājumu tiešsaistes 

datubāzes izveidošana nenozīmē, ka tā 

aizstāj vai maina tirgus uzraudzības 

iestāžu pienākumus. 

 7.  Lai pārbaudītu, cik lietderīgi ir 

izmantot Iekšējā tirgus informācijas 

sistēmu informācijas apmaiņai, 

pamatojoties uz šo pantu, līdz ... [3 mēneši 

pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] sāk 

īstenot attiecīgu izmēģinājuma projektu. 
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 8.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

88. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 

papildina šo regulu, precizējot tipa 

apstiprinājumu tiešsaistes datubāzes 

veidošanas funkcionālos aspektus. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a  Iesniedzot pieteikumu ES tipa 

apstiprinājuma saņemšanai, ražotāji tipa 

apstiprinātājai iestādei gan uzskatāmi, 

gan rakstveidā apliecina, ka 

transportlīdzekļu, sistēmu sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību konstrukcijā 

nav iestrādātas stratēģijas, ar kurām bez 

vajadzības samazina veiktspējas rādītājus, 

ko uzrāda attiecīgajās testēšanas 

procedūrās, kad transportlīdzekļi, 

sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas 

tehniskas vienības tiek darbinātas 

apstākļos, kādus pamatoti var sagaidīt 

parastā darbībā un izmantošanā. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Par neatbilstību un par visiem veiktajiem 

pasākumiem ražotājs nekavējoties sniedz 

izsmeļošu informāciju apstiprinātājai 

iestādei, kas piešķīra apstiprinājumu. 

Par neatbilstību un par visiem veiktajiem 

pasākumiem ražotājs nekavējoties sniedz 

izsmeļošu informāciju apstiprinātājai 

iestādei, kas piešķīrusi apstiprinājumu, un 

Aģentūrai. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pēc valsts iestādes pamatota pieprasījuma 

ražotājs ar apstiprinātājas iestādes 

starpniecību attiecīgajai valsts iestādei tai 

viegli saprotamā valodā iesniedz ES tipa 

apstiprinājuma sertifikāta vai 55. panta 

1. punktā minētās atļaujas kopiju, kas 

apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības atbilstību. 

Pēc valsts iestādes vai Aģentūras pamatota 

pieprasījuma ražotājs ar apstiprinātājas 

iestādes starpniecību attiecīgajai valsts 

iestādei vai Aģentūrai tai viegli saprotamā 

valodā iesniedz ES tipa apstiprinājuma 

sertifikāta vai 55. panta 1. punktā minētās 

atļaujas kopiju, kas apliecina 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības atbilstību. 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pēc pamatota apstiprinātājas 

iestādes pieprasījuma sniedz šai iestādei 

visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, 

kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības ražošanas atbilstību; 

(b) pēc pamatota apstiprinātājas 

iestādes vai Aģentūras pieprasījuma sniedz 

tai visu vajadzīgo informāciju un 

dokumentus, kas apliecina 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības ražošanas 

atbilstību, un cita starpā sniedz arī 

tehniskās specifikācijas tipa 

apstiprināšanas laikā un nodrošina 

programmatūras un algoritmu 

pieejamību, ja tas tiek pieprasīts; 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pēc apstiprinātāju iestāžu vai tirgus 

uzraudzības iestāžu pieprasījuma ar tām 

sadarbojas, veicot darbības, kas 

nepieciešamas, lai novērstu nopietnu 

apdraudējumu, ko rada tie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas, 

atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai 

aprīkojums, kurus aptver minētais 

(c) pēc apstiprinātāju iestāžu, tirgus 

uzraudzības iestāžu vai Aģentūras 

pieprasījuma ar tām sadarbojas, veicot 

darbības, kuras nepieciešamas, lai novērstu 

nopietnu apdraudējumu, ko rada tie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas, 

atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai 

aprīkojums, kurus aptver minētais 
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pilnvarojums; pilnvarojums; 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Importētājs nekavējoties informē 

ražotāju par sūdzībām un ziņojumiem, 

kas attiecas uz riskiem, iespējamiem 

incidentiem, neatbilstības problēmām 

saistībā ar importētajiem 

transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām 

vienībām, detaļām vai aprīkojumu. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. ES tipa apstiprinājumu attiecībā uz 

pabeigtības pēdējo posmu piešķir vienīgi 

pēc tam, kad apstiprinātāja iestāde ir 

pārliecinājusies, ka pēdējā posmā 

apstiprinātais transportlīdzekļa tips 

apstiprināšanas laikā atbilst visām 

piemērojamajām tehniskajām prasībām. 

Šāda pārbaude ietver dokumentu pārbaudi 

attiecībā uz visām prasībām, kas paredzētas 

nepabeigta transportlīdzekļa tipa ES tipa 

apstiprinājumā, kurš piešķirts vairākposmu 

procedūrā, pat ja tas ir piešķirts citai 

transportlīdzekļu kategorijai. 

4. ES tipa apstiprinājumu attiecībā uz 

pabeigtības pēdējo posmu piešķir vienīgi 

pēc tam, kad apstiprinātāja iestāde ir 

pārliecinājusies, ka pēdējā posmā 

apstiprinātais transportlīdzekļa tips 

apstiprināšanas laikā atbilst visām 

piemērojamajām tehniskajām prasībām. 

Šāda pārbaude ietver dokumentu pārbaudi 

attiecībā uz visām prasībām, kas paredzētas 

nepabeigta transportlīdzekļa tipa ES tipa 

apstiprinājumā, kurš piešķirts vairākposmu 

procedūrā, pat ja tas ir piešķirts citai 

transportlīdzekļu kategorijai. Iestāde, kura 

apstiprina transportlīdzekli pēdējā — 

pabeigšanas — posmā, ir atbildīga par to, 

lai pabeigtais transportlīdzeklis atbilstu 

visām prasībām, un vajadzības gadījumā 

tā atkārtoti veic sākotnējās tipa 

apstiprināšanas testus, lai pārliecinātos, 

ka atsevišķi apstiprināto sistēmu un 

sastāvdaļu veiktspējas rādītāji atbilst 

attiecīgajam tipa apstiprinājumam arī pēc 
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to iestrādāšanas pabeigtā 

transportlīdzekļa konstrukcijā. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Ražotājs nodrošina, lai tipa 

apstiprinātājai iestādei būtu pieejami 

transportlīdzekļi, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības tādā skaitā, 

kāds saskaņā ar attiecīgām citām 

direktīvām un regulām ir nepieciešams 

vajadzīgo testu veikšanai. 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) sīki izstrādātus tehniskos 

aprakstus un kalibrēšanas specifikācijas 

visām ar emisiju saistītām sastāvdaļām 

(emisijas kontroles pamatstratēģija); 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) visu pārveidošanas ierīču sarakstu 

vai jebkādu papildu emisijas kontroles 

stratēģiju (cita starpā izklāstot arī 

parametrus, ko maina ar AES, un 

robežnosacījumus, saskaņā ar kuriem 

attiecīgā AES darbojas, un norādot tās 

AES un BES, kas varētu būt aktīvas 

jebkādos apkārtējās vides apstākļos), sīki 

izstrādātus tehniskos aprakstus un 
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kalibrēšanas specifikācijas un precīzu 

pamatojumu katrai pārveidošanas ierīcei, 

kas samazina emisijas kontroles sistēmas 

efektivitāti, pamatojot arī to, kāpēc 

izmantotā pārveidošanas ierīce nav ar 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 

2. punktu aizliegta pārveidošanas ierīce; 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Informācijas mapi iesniedz 

elektroniskā formātā, ko nodrošina 

Komisija, bet to var iesniegt arī papīra 

formātā. 

2. Informācijas mapi iesniedz 

elektroniskā formātā, ko nodrošina 

Komisija. Turklāt informācijas mapi var 

iesniegt arī papīra formātā. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Iesniedzot pieteikumu gatava 

transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai, 

ražotājs sniedz izsmeļošu informāciju 

(tostarp tehnisko pamatojumu) par 

jebkādu dzinēja vadības papildu 

stratēģiju, kas tiek izmantota citos 

apstākļos, kuri nav noteikti attiecīgajos 

Savienības tiesību aktos un nav 

jānodrošina testēšanas procedūrās. 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem 

dienestiem ir piekļuve transportlīdzekļa 
Pildot savus attiecīgos pienākumus, 

apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem 
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programmatūrai un algoritmiem. dienestiem ir pieejama transportlīdzekļa 

drošības un ar emisiju saistītā 

programmatūra, aparatūra un algoritmi 

un ir iespēja gūt pienācīgu priekšstatu par 

attiecīgās programmatūras un aparatūras 

sistēmas izstrādes procesu. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Iesniedzot pieteikumu tipa 

apstiprināšanai, ražotājs standartizētā 

formātā dara apstiprinātājai iestādei un 

atbildīgajam tehniskajam dienestam 

zināmu, kāda drošības un ar emisiju 

saistītās programmatūras versija ir 

izmantota. Lai noteiktu, vai vēlāk 

programmatūra nav nelikumīgi mainīta, 

tehniskajam dienestam ir tiesības 

programmatūru marķēt, nosakot 

atbilstošus parametrus. 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Apstiprinātāja iestāde, prasību pienācīgi 

pamatojot, var arī prasīt ražotājam iesniegt 

jebkādu papildu informāciju, kas 

vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par 

veicamajiem testiem, vai arī lai vienkāršotu 

minēto testu veikšanu. 

Apstiprinātāja iestāde un atbildīgais 

tehniskais dienests, prasību pienācīgi 

pamatojot, var arī prasīt ražotājam iesniegt 

jebkādu papildu informāciju, kas ir 

vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par 

veicamajiem testiem, vai arī lai vienkāršotu 

minēto testu veikšanu. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Apstiprinātāja iestāde un atbildīgais 

tehniskais dienests ievēro 

konfidencialitāti, ja tas ir vajadzīgs 

komercnoslēpumu aizsardzībai, — 

izņemot gadījumus, kad šādu noslēpumu 

atklāšana ir sabiedrības interesēs, — un 

pilda šīs regulas 9. panta 3. punktā 

noteikto pienākumu sniegt informāciju, 

lai aizsargātu lietotāju intereses 

Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) vai pārveidošanas ierīces 

uzstādīšanas pamatojums ir derīgs 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 

5. panta 2. punktu; 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Apstiprinātāja iestāde atsaka ES 

tipa apstiprinājumu, ja secina, ka 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības tips, lai gan 

atbilst piemērojamajām prasībām, tomēr 

nopietni apdraud drošību vai var nopietni 

kaitēt videi vai sabiedrības veselībai. Šādā 

gadījumā tā pārējo dalībvalstu 

apstiprinātājām iestādēm un Komisijai 

nekavējoties nosūta izsmeļošu informāciju, 

izskaidrojot sava lēmuma iemeslus un 

izklāstot konstatēto faktu pierādījumus. 

5. Apstiprinātāja iestāde atsakās 

piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja secina, 

ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas 

vai atsevišķas tehniskas vienības tips, lai 

gan atbilst piemērojamām prasībām, tomēr 

apdraud drošību vai var nopietni kaitēt 

videi vai sabiedrības veselībai. Šādā 

gadījumā tā pārējo dalībvalstu 

apstiprinātājām iestādēm un Komisijai 

nekavējoties nosūta izsmeļošu informāciju, 

izskaidrojot sava lēmuma iemeslus un 

izklāstot konstatēto faktu pierādījumus. 
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Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Pamatojoties uz informācijas mapē 

iekļauto informāciju, apstiprinātāja 

iestāde var atteikties apstiprināt 

transportlīdzekļa emisiju kontroles 

pārveidošanas ierīci. 

 Apstiprinātāja iestāde var attiekties 

piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja 

konstatē, ka pārveidošanas ierīce ir 

uzstādīta nelikumīgi. 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Komisija saskaņā ar 88. pantu 

pieņem deleģētos aktus, lai papildinātu šo 

regulu, nosakot kritērijus, pēc kuriem 

jāvērtē pieteikums uz kādu no 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 

2. punktā paredzētajiem izņēmumiem, 

kam nepiemēro aizliegumu izmantot 

transportlīdzekļos emisiju kontroles 

pārveidošanas ierīces, un paredzot 

nosacījumus, ar kādiem šādu pieteikumu 

var apstiprināt vai noraidīt. 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apstiprinātāja iestāde reizi trijos 

mēnešos pārējo dalībvalstu apstiprinātājām 

iestādēm un Komisijai nosūta to sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

2. Reizi trijos mēnešos apstiprinātāja 

iestāde nosūta pārējo dalībvalstu 

apstiprinātājām iestādēm, Komisijai un 

Aģentūrai to sistēmu, sastāvdaļu un 
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ES tipa apstiprinājumu sarakstu, kurus tā 

iepriekšējā laikposmā ir izsniegusi, 

grozījusi, atteikusi vai anulējusi. Sarakstā 

iekļauj XIV pielikumā norādīto 

informāciju. 

atsevišķu tehnisko vienību ES tipa 

apstiprinājumu sarakstu, kurus tā 

iepriekšējā laikposmā ir izsniegusi, 

grozījusi, atteikusies piešķirt vai anulējusi. 

Sarakstā iekļauj XIV pielikumā norādīto 

informāciju. 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atbilstību šajā regulā un 

IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos 

paredzētajām tehniskajām prasībām 

pierāda ar pilnvarotu tehnisko dienestu 

veiktiem attiecīgiem testiem saskaņā ar 

attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem 

normatīvajiem aktiem. 

1. Atbilstību šajā regulā un 

IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos 

paredzētajām tehniskajām prasībām 

pierāda tikai ar tiem testiem, kurus 

saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā 

minētajiem normatīvajiem aktiem pilnībā 

ir veikuši pilnvarotie tehniskie dienesti, 

attiecīgā valsts iestāde vai Komisija. 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ražotājs apstiprinātājai iestādei 

nodrošina tos transportlīdzekļus, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības, kas saskaņā ar attiecīgajiem 

IV pielikumā minētajiem normatīvajiem 

aktiem vajadzīgi nepieciešamo testu 

veikšanai. 

2. Ražotājs tehniskajam dienestam 

nodrošina tos transportlīdzekļus, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības, kas saskaņā ar attiecīgajiem 

IV pielikumā minētajiem normatīvajiem 

aktiem vajadzīgi nepieciešamo testu 

veikšanai. 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Nepieciešamos testus veic ar 3. Nepieciešamos testus veic ar 
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transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām 

un atsevišķām tehniskām vienībām, kas 

precīzi atbilst apstiprināmajam tipam. 

transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām 

un atsevišķām tehniskām vienībām, kas 

pilnīgi precīzi atbilst apstiprināmajam 

tipam. 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Gatava transportlīdzekļa tipa 

apstiprināšanas gadījumā iestādes 

nodrošina, lai, testējot izraudzītos 

transportlīdzekļus, netiktu iegūti rezultāti, 

kas sistemātiski atšķirsies no to 

transportlīdzekļu veiktspējas rādītājiem, 

kurus darbina apstākļos, kādus pamatoti 

var sagaidīt parastā darbībā un 

izmantošanā. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Transportlīdzekļu ražotāji publisko 

datus, kas nepieciešami, lai trešās 

personas varētu veikt atbilstības 

verifikācijas testēšanu. Komisija pieņem 

īstenošanas aktus, lai noteiktu, kādi dati 

un ar kādiem nosacījumiem ir jāpublisko, 

tomēr nodrošinot komercnoslēpumu un 

personas datu aizsardzību atbilstoši 

Savienības un valstu tiesību aktiem. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

norādīta 87. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Lai pārliecinātos, ka 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība atbilst 

apstiprinātajam tipam, ES tipa 

apstiprinājumu piešķīrusī apstiprinātāja 

iestāde ar ražotāja telpās un ražošanas 

iekārtās ņemtiem paraugiem veic 

pārbaudes vai testus, kas vajadzīgi ES tipa 

apstiprinājumam. 

4. Lai pārliecinātos, ka 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība atbilst 

apstiprinātajam tipam, ES tipa 

apstiprinājumu piešķīrusī apstiprinātāja 

iestāde ar ražotāja vai tirgotāju telpās, 

tostarp ražošanas iekārtās, ņemtiem izlases 

paraugiem veic pārbaudes vai testus, kas 

vajadzīgi ES tipa apstiprinājumam. Šos 

testus veic tehniskais dienests, kurš nav 

veicis testēšanu sākotnējās tipa 

apstiprināšanas vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Apstiprinātāja iestāde, kas ir 

piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu un 

secina, ka ražotājs vairs neizgatavo 

transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas 

vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši 

apstiprinātajam tipam, vai secina, ka 

atbilstības sertifikāti vairs neatbilst 34. un 

35. pantam, lai gan ražošana tiek turpināta, 

veic nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka ražošanas atbilstības 

nodrošināšanas procedūra tiek pareizi 

ievērota, vai anulē tipa apstiprinājumu. 

5. Ja apstiprinātāja iestāde, kas ir 

piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, secina, 

ka ražotājs vairs neizgatavo 

transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas 

vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši 

apstiprinātajam tipam, vai secina, ka 

atbilstības sertifikāti vairs neatbilst 34. un 

35. pantam, lai gan ražošana tiek turpināta, 

tā veic nepieciešamos pasākumus, lai 

panāktu, ka tiek pareizi īstenota ražošanas 

atbilstības nodrošināšanas procedūra un ka 

atbilstība tiek nekavējoties atjaunota, vai 

arī anulē tipa apstiprinājumu. 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis izstrādā valsts nodevu 

struktūru tādu izdevumu segšanai, kas 

saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas 

1. Dalībvalstis izstrādā valsts nodevu 

struktūru tādu izdevumu segšanai, kas 

saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas 
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un tirgus uzraudzības darbībām, kā arī ar 

tipa apstiprināšanas testiem un ražošanas 

atbilstības testiem un pārbaudēm, ko veic 

dalībvalsts pilnvarotie tehniskie dienesti. 

un tirgus uzraudzības darbībām, kā arī ar 

tipa apstiprināšanas testiem un ražošanas 

atbilstības testiem un pārbaudēm, ko veic 

dalībvalsts pilnvarotie tehniskie dienesti. 

Tehniskie dienesti šīs nodevas paši 

neiekasē. 

 Dalībvalstis nodrošina, lai starp valsts tipa 

apstiprinātājām iestādēm vai tirgus 

uzraudzības iestādēm, tehniskajiem 

dienestiem un ražotājiem nebūtu interešu 

konflikta. 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Minētās valsts nodevas iekasē no 

ražotājiem, kuri ir pieteikušies tipa 

apstiprinājumam attiecīgajā dalībvalstī. 

Tehniskie dienesti šīs nodevas tiešā veidā 

neiekasē. 

2. Valsts nodevas par tipa 

apstiprināšanas darbībām iekasē no 

ražotājiem, kuri ir pieteikušies tipa 

apstiprinājumam attiecīgajā dalībvalstī. 

 Iekasētās nodevas izmanto tikai un vienīgi 

testēšanai, ko veic tipa apstiprināšanas 

vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Valsts nodevas par tirgus 

uzraudzības darbībām no ražotājiem 

iekasē tā dalībvalsts, kurā attiecīgie 

ražojumi tiek laisti tirgū, un šāda valsts 

nodeva ir EUR 10 par katru pārdoto 

transportlīdzekli. 

 Iekasētās nodevas izmanto tikai un vienīgi 

tirgus uzraudzības darbību īstenošanai. 

 Katra dalībvalsts ar Foruma starpniecību 

reizi gadā sniedz pārējām dalībvalstīm un 
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Komisijai izsmeļošu informāciju par 

iekasētajām nodevām un gada kopējo 

izdevumu summu, kas iztērēta, veicot 

testēšanu uzraudzības nolūkā. Pirmo šādu 

paziņojumu sniedz ... [viens gads pēc šīs 

regulas spēkā stāšanās dienas]. 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.  Valsts nodevu struktūra aptver arī 

izmaksas par atbilstības verifikācijas 

pārbaudēm un testiem, ko saskaņā ar 

9. pantu veic Komisija. Šīs iemaksas ir 

ārējie piešķirtie ieņēmumi Eiropas 

Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar 

Finanšu regulas26 21. panta 4. punktu. 

3.  Valsts nodevas par tirgus 

uzraudzības darbībām aptver arī izmaksas 

par atbilstības verifikācijas pārbaudēm un 

testiem, ko saskaņā ar 9. pantu veic 

Aģentūra. Šīs iemaksas ir ārējie piešķirtie 

ieņēmumi Eiropas Savienības vispārējā 

budžetā, kā noteikts Finanšu regulas26 

21. panta 4. punktā. 

__________________ __________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1.–

96. lpp.). 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, lai noteiktu 3. punktā minētās 

papildu iemaksas, kas piemērojamas 

1. punktā minētajām valsts nodevām. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 

ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas 

aktus, lai noteiktu 3. punktā minētās 

papildu iemaksas, kas piemērojamas 

2.a punktā minētajām valsts nodevām par 

tirgus uzraudzības darbībām. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas norādīta 
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87. panta 2. punktā. 87. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Grozījumu uzskata par „pārskatīšanu”, ja 

apstiprinātāja iestāde secina, ka, 

neraugoties uz informācijas paketē 

norādīto sīki izklāstīto datu izmaiņām, 

attiecīgais transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības tips joprojām atbilst šim tipam 

piemērojamajām prasībām un ka tāpēc 

pārbaudes vai testi nav jāatkārto. 

Grozījumu uzskata par „pārskatīšanu”, ja 

apstiprinātāja iestāde secina, ka, 

neraugoties uz informācijas paketē 

norādīto sīki izklāstīto datu izmaiņām, 

attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības tips joprojām atbilst šim tipam 

piemērojamajām prasībām un ka tāpēc 

pārbaudes vai testi nav jāatkārto. Vērtējot 

šādu pārskatīšanu, apstiprinātāja iestāde 

ņem vērā rezultātus, kas gūti, veicot 

attiecīgas tirgus uzraudzības darbības 

saskaņā ar 8. pantu. 

 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) Komisijas vai tirgus uzraudzības 

iestāžu veiktās verifikācijas testēšanas 

rezultāti liecina, ka nav ievēroti 

Savienības tiesību akti drošības vai vides 

jomā; 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

33. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Derīguma beigas Periodiska verifikācija un derīguma 

beigas 
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Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

tipa apstiprinājumu izsniedz uz 5 gadiem 

bez derīguma termiņa pagarināšanas 

iespējas. Derīguma termiņu norāda tipa 

apstiprinājuma sertifikātā. Beidzoties tipa 

apstiprinājuma sertifikāta derīgumam, to 

var atjaunot, ja ražotājs ir iesniedzis 

pieteikumu un tikai tad ja apstiprinātāja 

iestāde ir pārliecinājusies, ka 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst 

visām attiecīgo normatīvo aktu prasībām 

attiecībā uz jauniem šāda tipa 

transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām 

vienībām. 

1.  Transportlīdzekļu tipa 

apstiprinājuma verifikāciju veic, kad ir 

pagājuši četri gadi pēc pirmās 

transportlīdzekļa apstiprināšanas vai pēc 

iepriekšējās verifikācijas. Verifikāciju veic 

Aģentūra, izmantojot tehnisko dienestu, 

kurš nav veicis testēšanu sākotnējās 

apstiprināšanas vajadzībām. Tipa 

apstiprinājuma sertifikāta verifikāciju 

veic, lai pārliecinātos, ka transportlīdzekļa 

tips atbilst visām attiecīgo normatīvo aktu 

prasībām, kas ikvienam jaunam šāda tipa 

transportlīdzeklim ir piemērojami laikā, 

kad notiek verifikācija. 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a  Ja Aģentūra konstatē pārkāpumus 

vai neatbilstības, tā nekavējoties pieprasa 

veikt korektīvas darbības vai arī izziņo 

tipa apstiprinājuma derīguma termiņa 

beigas. 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Transportlīdzekļa ES tipa 

apstiprinājums kļūst nederīgs pirms 

derīguma termiņa beigām jebkurā no 

šādiem gadījumiem: 

2.  Transportlīdzekļa ES tipa 

apstiprinājums kļūst nederīgs jebkurā no 

šādiem gadījumiem: 

(a) ir stājušās spēkā jaunas, obligātas 

prasības par to, kā transportlīdzekļus dara 

pieejamus tirgū, reģistrē vai nodod 

ekspluatācijā, kuras piemērojamas 

apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, un 

tipa apstiprinājumu nevar paplašināt 

saskaņā ar 32. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu; 

(a) ir stājušās spēkā jaunas, obligātas 

prasības par to, kā transportlīdzekļus dara 

pieejamus tirgū, reģistrē vai nodod 

ekspluatācijā, kuras piemērojamas 

apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, un 

tipa apstiprinājumu nevar paplašināt 

saskaņā ar 32. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu; 

(b) brīvprātīgā kārtā pilnīgi izbeidz 

ražot apstiprinātajam transportlīdzekļa 

tipam atbilstošus transportlīdzekļus; 

(b) ir izbeigta apstiprinātajam 

transportlīdzekļa tipam atbilstošu 

transportlīdzekļu ražošana, proti, 

iepriekšējos divos gados nav saražots 

neviens attiecīgā tipa transportlīdzeklis; 

(c) 37. panta 6. punktā minēta 

ierobežojuma dēļ beidzas tipa 

apstiprinājuma sertifikāta derīgums; 

(c) 37. panta 6. punktā minēta 

ierobežojuma dēļ beidzas tipa 

apstiprinājuma sertifikāta derīgums; 

(d) tipa apstiprinājums ir anulēts 

saskaņā ar 29. panta 5. punktu vai 53. panta 

1. punktu; 

(d) tipa apstiprinājums ir anulēts 

saskaņā ar 29. panta 5. punktu vai 53. panta 

1. punktu; 

(e) ja tiek konstatēts, ka tipa 

apstiprinājuma pamatā ir nepatiesas 

deklarācijas vai falsificēti testa rezultāti vai 

ka nav izpausti tādi dati, kuru dēļ tipa 

apstiprinājums būtu atteikts. 

(e) ja tiek konstatēts, ka tipa 

apstiprinājuma pamatā ir nepatiesas 

deklarācijas vai falsificēti testa rezultāti vai 

ka nav izpausti tādi dati, kuru dēļ būtu 

sniegts atteikums piešķirt tipa 

apstiprinājumu; 

 (ea) ja nav veikta tipa apstiprinājuma 

verifikācija saskaņā ar 33. panta 

1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5.  Ja transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

svītrots 
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vienības ES tipa apstiprinājuma 

sertifikāta derīgums tuvojas beigām, 

ražotājs nekavējoties informē to 

apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra ES tipa 

apstiprinājumu. 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 6. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saņemot ražotāja paziņojumu, 

apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa 

apstiprinājumu, nekavējoties sniedz pārējo 

dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un 

Komisijai visu attiecīgo informāciju par 

attiecīgi transportlīdzekļu laišanu tirgū, 

reģistrēšanu vai nodošanu ekspluatācijā. 

Apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi ES 

tipa apstiprinājumu, vai Aģentūra, kura to 

verificējusi, nekavējoties paziņo pārējo 

dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un 

Komisijai visu attiecīgo informāciju par 

transportlīdzekļiem, kas darīti pieejami 
tirgū, un par transportlīdzekļu reģistrēšanu 

vai nodošanu ekspluatācijā, ja konkrētajā 

gadījumā tas ir vajadzīgs. 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Atbilstības sertifikātā ir norādīts 

transportlīdzekļa īpašais atbilstības 

koeficients, kas izmērīts emisiju testā 

reālos braukšanas apstākļos atbilstīgi 

Komisijas Regulai (ES) 2016/646. 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

36.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 36.a pants 

 Patērētāju tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
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 Ja tiek konstatēts, ka Savienībā pārdota 

sastāvdaļa, tehniska vienība, sistēma vai 

gatavs transportlīdzeklis neatbilst 

atbilstības sertifikāta un tipa 

apstiprinājuma prasībām, patērētājam ir 

tiesības saņemt prasībām atbilstošu 

transportlīdzekli, ko ražotājs nodrošina ar 

nomaiņu vai remontu, vai saņemt no 

ražotāja atlīdzību par pilnu cenu vai arī 

daļēju atlīdzību, ja transportlīdzekļa 

atbilstība ir atjaunota, bet 

transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas 

un tehniskā apkope izmaksā dārgāk par 

līgumā sākotnēji piedāvāto summu. 

 Ja patērētājs ir izvēlējies remontu vai 

nomaiņu, ražotājs transportlīdzekļa 

remonta laikā vai līdz tā nomaiņai bez 

maksas nodrošina patērētājam pagaidu 

transportlīdzekli. 

 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis piešķir prioritāti un 

raitāk ļauj izsniegt tipa apstiprinājumus 

tad, ja tās ir jaunas un inovatīvas 

tehnoloģijas, kas ļauj būtiski samazināt 

ietekmi uz vidi. 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. ES tipa apstiprinājuma piešķiršanai, 

nosakot atbrīvojumus jaunām tehnoloģijām 

vai koncepcijām, ir jāsaņem Komisijas 

atļauja. Minēto atļauju piešķir ar 

īstenošanas aktu. Minēto īstenošanas aktu 

pieņem saskaņā ar 87. panta 2. punktā 

3. ES tipa apstiprinājuma piešķiršanai, 

nosakot atbrīvojumus jaunām tehnoloģijām 

vai koncepcijām, ir jāsaņem Komisijas 

atļauja. Komisija piešķir prioritāti un 

raitāk ļauj izsniegt tipa apstiprinājumus 

tad, ja tās ir jaunas un inovatīvas 
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norādīto pārbaudes procedūru. tehnoloģijas, kas ļauj būtiski samazināt 

ietekmi uz vidi. Atļauju piešķir ar deleģēto 

aktu. Minēto deleģēto aktu pieņem saskaņā 

ar 88. pantu. 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Konkrētu transportlīdzekli, 

neatkarīgi no tā, vai tas ir unikāls, 

dalībvalstis var atbrīvot no pienākuma 

nodrošināt atbilstību vienam vai vairākiem 

šīs regulas noteikumiem vai IV pielikumā 

minēto normatīvo aktu pamatprasībām, ja 

šīs dalībvalstis nosaka attiecīgas 

alternatīvas prasības. 

1. Attiecībā uz konkrētu 

transportlīdzekli, pat ja tas nav unikāls, 

dalībvalstis var atbrīvot no pienākuma 

nodrošināt atbilstību vienam vai vairākiem 

šīs regulas noteikumiem vai IV pielikumā 

minēto normatīvo aktu prasībām, ja šīs 

dalībvalstis nosaka attiecīgas alternatīvas 

prasības. 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja novērtēšanas gaitā apstiprinātāja iestāde, 

kas piešķīra apstiprinājumu, konstatē, ka 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība neatbilst šajā 

regulā noteiktajām prasībām, tā 

nekavējoties pieprasa attiecīgajam 

ekonomikas dalībniekam veikt visas 

atbilstīgās korektīvās darbības, lai 

nodrošinātu transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības atbilstību minētajām prasībām, vai 

veic ierobežojošus pasākumus, lai 

transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību izņemtu no 

tirgus vai atsauktu to samērīgā laikposmā 

atkarībā no apdraudējuma būtības. 

Ja novērtēšanas gaitā apstiprinātāja iestāde, 

kas piešķīrusi apstiprinājumu, konstatē, ka 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība neatbilst šajā 

regulā noteiktajām prasībām, tā 

nekavējoties pieprasa attiecīgajam 

ekonomikas dalībniekam veikt visas 

atbilstīgās korektīvās darbības, lai 

nodrošinātu transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības atbilstību minētajām prasībām, vai 

veic ierobežojošus pasākumus, pieprasot, 

lai ekonomikas dalībnieks nekavējoties 

izņemtu transportlīdzekli, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību 

no tirgus vai to trīs mēnešu laikā atsauktu, 

atkarībā no tā, kāds tieši ir apdraudējums. 
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Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalsts var atteikties reģistrēt šādus 

transportlīdzekļus, kamēr ekonomikas 

dalībnieks nav veicis visus atbilstīgos 

korektīvos pasākumus. 

Dalībvalsts atsakās reģistrēt šādus 

transportlīdzekļus, kamēr ekonomikas 

dalībnieks nav veicis visus atbilstīgos 

korektīvos pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Ja transportlīdzekļi, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības, kurām ir atbilstības sertifikāts vai 

apstiprinājuma marķējums, neatbilst 

apstiprinātajam tipam vai šīs regulas 

noteikumiem vai ir tikušas apstiprinātas, 

pamatojoties uz nepareiziem datiem, 

apstiprinātājas iestādes, tirgus uzraudzības 

iestādes vai Komisija var veikt 

nepieciešamos ierobežojošos pasākumus 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 

21. pantu, lai aizliegtu vai ierobežotu 

neatbilstīgo transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

darīšanu pieejamus tirgū, reģistrēšanu vai 

nodošanu ekspluatācijā vai lai izņemtu tos 

no minētā tirgus vai atsauktu tos, tostarp 

anulēt tipa apstiprinājumu, ko izsniegusi 

apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa 

apstiprinājumu, līdz brīdim, kamēr 

attiecīgais ekonomikas dalībnieks ir veicis 

visus atbilstīgos korektīvos pasākumus, lai 

nodrošinātu transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

atbilstību. 

1.  Ja transportlīdzekļi, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības, kurām ir atbilstības sertifikāts vai 

apstiprinājuma marķējums, neatbilst 

apstiprinātajam tipam vai šīs regulas 

noteikumiem vai ir tikušas apstiprinātas, 

pamatojoties uz nepareiziem datiem, 

apstiprinātājas iestādes, tirgus uzraudzības 

iestādes vai Aģentūra veic nepieciešamos 

ierobežojošos pasākumus saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pantu, lai 

aizliegtu vai ierobežotu neatbilstīgo 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību darīšanu 

pieejamu tirgū, reģistrēšanu vai nodošanu 

ekspluatācijā vai lai izņemtu tos no minētā 

tirgus vai tos atsauktu, tostarp anulē tipa 

apstiprinājumu, ko izsniegusi apstiprinātāja 

iestāde, kas piešķīra ES tipa 

apstiprinājumu, līdz brīdim, kamēr 

attiecīgais ekonomikas dalībnieks ir veicis 

visus atbilstīgos korektīvos pasākumus, lai 

nodrošinātu konkrēto transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku 

vienību atbilstību. 
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Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

54. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Ja apstiprinātāja iestāde vai tirgus 

uzraudzības iestāde konstatē, ka 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības neatbilst šīs 

regulas prasībām vai ka tipa apstiprinājums 

ir piešķirts, pamatojoties uz nepareiziem 

datiem, vai ka transportlīdzekļi, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības, kurām ir piešķirts atbilstības 

sertifikāts vai kurām ir apstiprinājuma 

marķējums, neatbilst apstiprinātajam 

tipam, tā var īstenot atbilstīgus 

ierobežojošus pasākumus saskaņā ar 

53. panta 1. punktu. 

1.  Ja apstiprinātāja iestāde vai tirgus 

uzraudzības iestāde konstatē, ka 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības neatbilst šīs 

regulas prasībām vai ka tipa apstiprinājums 

ir piešķirts, pamatojoties uz nepareiziem 

datiem, vai ka transportlīdzekļi, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības, kurām ir piešķirts atbilstības 

sertifikāts vai kurām ir apstiprinājuma 

marķējums, neatbilst apstiprinātajam 

tipam, tā īsteno atbilstīgus ierobežojošus 

pasākumus saskaņā ar 53. panta 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Apstiprinātāja iestāde, kas 

nepiekrīt citas dalībvalsts piešķirtajai 

atļaujai, norāda Komisijai iemeslus, kāpēc 

tā nepiekrīt. Komisija veic attiecīgos 

pasākumus, lai atrisinātu domstarpības, 

tostarp pēc apspriešanās ar attiecīgajām 

apstiprinātājām iestādēm vajadzības 

gadījumā prasa anulēt atļauju. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas norādīta 

87. panta 2. punktā. 

6. Ja kāda apstiprinātāja iestāde 

nepiekrīt citas dalībvalsts piešķirtai 

atļaujai, tā sava atšķirīgā viedokļa 

pamatojumu dara zināmu Aģentūrai un 

Komisijai. Komisija veic attiecīgus 

pasākumus, lai atrisinātu domstarpības, un 

pēc apspriešanās ar attiecīgajām 

apstiprinātājām iestādēm tā vajadzības 

gadījumā var arī pieprasīt atļaujas 

anulēšanu. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

kas norādīta 87. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 3. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Apstiprinātāja iestāde veic novērtējumu, lai 

pārbaudītu, vai ierosinātie tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi ir pietiekami un 

savlaicīgi, kā arī nekavējoties informē 

pārējo dalībvalstu apstiprinātājas iestādes 

un Komisiju par tiem tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem, ko tā ir apstiprinājusi. 

Apstiprinātāja iestāde veic novērtējumu, lai 

pārbaudītu, vai ierosinātie tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi ir pietiekami un 

savlaicīgi, kā arī nekavējoties informē 

pārējo dalībvalstu apstiprinātājas iestādes, 

Aģentūru un Komisiju par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem, ko tā ir 

apstiprinājusi, un publisko izsmeļošu 

ziņojumu par novērtēšanas rezultātā 

konstatēto un par ierosinātajiem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

69. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Apstiprinātāja iestāde pēc savas 

iniciatīvas vai uz sūdzības vai tehniskā 

dienesta novērtējuma pamata var jebkurā 

laikā pārbaudīt ražotāja atbilstību 65.–

70. panta prasībām, kā arī sertifikāta par 

piekļuvi transportlīdzekļa OBD un 

transportlīdzekļa remonta un tehniskās 

apkopes informācijai noteikumiem, kas 

izklāstīti XVIII pielikuma 1. papildinājumā 

1. Apstiprinātāja iestāde vai Aģentūra 

pēc savas iniciatīvas vai uz sūdzības vai 

tehniskā dienesta novērtējuma pamata var 

jebkurā laikā pārbaudīt, vai ražotājs pilda 

65.–70. panta prasības un noteikumus 

sertifikātā par piekļuvi transportlīdzekļa 

OBD un transportlīdzekļa remonta un 

tehniskās apkopes informācijai, kas 

izklāstīti XVIII pielikuma 

1. papildinājumā. 

 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis var nolemt, ka tehnisko 

dienestu un attiecīgā gadījumā tehnisko 

dienestu apakšuzņēmēju vai 

meitasuzņēmumu novērtēšana un 

uzraudzība ir jāveic valsts akreditācijas 

struktūrai, kā tā definēta Regulā (EK) 

Nr. 765/2008, un saskaņā ar minētās 
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regulas noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tipa apstiprinātāja iestāde tiek 

izveidota, organizēta un darbojas tā, lai 

aizsargātu tās objektivitāti un taisnīgumu 

un novērstu jebkādu interešu konfliktu ar 

tehniskajiem dienestiem. 

2. Tipa apstiprinātāja iestāde tiek 

izveidota, organizēta un darbojas tā, lai šī 

iestāde pastāvīgi būtu objektīva un 

neatkarīga un lai nepieļautu nekādus 

interešu konfliktus ar tehniskajiem 

dienestiem vai ražotājiem. 

 

Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Tipa apstiprinātājas iestādes rīcībā 

ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku, 

lai pienācīgi varētu izpildīt uzdevumus, kas 

paredzēti šajā regulā. 

6. Tipa apstiprinātājas iestādes rīcībā 

ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku 

un resursu, lai pienācīgi varētu izpildīt 

uzdevumus, kas tai noteikti šajā regulā. 

 

Grozījums Nr.  122 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 8. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Reizi divos gados divas pārējo dalībvalstu 

tipa apstiprinātājas iestādes veic tipa 

apstiprinātājas iestādes salīdzinošu 

izvērtēšanu. 

Reizi trijos gados Foruma revidentu 

pastāvīgā komiteja veic tipa apstiprinātājas 

iestādes revīziju saskaņā ar 10. pantu, lai 

pārliecinātos, ka attiecīgā iestāde pilda šīs 

regulas prasības un neatkarīgi un stingri 

veic savus pienākumus. 

 Forums var ierosināt biežāk veikt tipa 

apstiprinātājas iestādes revīzijas, ja ir 

pamats uzskatīt, ka attiecīgās tipa 

apstiprinātājas iestādes gadījumā ir jāveic 
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papildu izvērtēšana. 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 8. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis sastāda salīdzinošās 

izvērtēšanas gada plānu, nodrošinot 

atbilstīgu rotāciju attiecībā uz tipa 

apstiprinātājām iestādēm, kuras veic 

izvērtēšanu, un tipa apstiprinātājām 

iestādēm, kuras izvērtējamas, un iesniedz 

to Komisijai. 

Foruma revidentu pastāvīgā komiteja 

sagatavo revīziju gada plānu, nodrošinot 

atbilstīgu rotāciju attiecībā uz tipa 

apstiprinātājām iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 8. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Salīdzinošajā izvērtēšanā ietver tā 

tehniskā dienesta apmeklējumu uz vietas, 

par kuru atbild izvērtējamā iestāde. 

Komisija var piedalīties izvērtēšanā, un 

lēmumu piedalīties tā pieņem uz riska 

novērtējuma analīzes pamata. 

Revīzijas procesā cita starpā veic tipa 

apstiprināšanas procedūru verifikāciju un 

pārbauda, vai pareizi tiek īstenotas šīs 

regulas prasības, kā arī veic izsniegto tipa 

apstiprinājumu izlases pārbaudi un uz 

vietas apmeklē vienu vai vairākus 

tehniskos dienestus, par kuriem ir 

atbildīga izvērtējamā iestāde. Revīzijā var 

piedalīties Aģentūra, un lēmumu par 

piedalīšanos tā pieņem uz riska 

novērtējuma analīzes pamata. 

 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 8. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja revīzija liecina, ka iestāde ir pārkāpusi 

kādas no šīs regulas prasībām vai ka 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un 
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atsevišķas tehniskās vienības neatbilst 

iestādes izsniegtajiem tipa 

apstiprinājumiem, tad šī iestāde 

nekavējoties veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai atjaunotu savu procedūru 

atbilstību. Dalībvalstis var nolemt, ka tipa 

apstiprinājumi transportlīdzekļiem, 

sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām 

tehniskām vienībām, kurus izsniegusi 

attiecīgā apstiprinājuma iestāde, 

dalībvalsts teritorijā netiek atzīti, kamēr 

nav panākta pilnīga atbilstība šīs regulas 

prasībām. 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9.  Par salīdzinošās izvērtēšanas 

rezultātiem informē visas dalībvalstis un 

Komisiju, un rezultātu kopsavilkumu dara 

publiski pieejamu. Rezultātus apspriež 

saskaņā ar 10. pantu izveidotajā forumā, 

pamatojoties uz šo rezultātu novērtējumu, 

ko veikusi Komisija, un sniedz ieteikumus. 

9.  Par revīzijas rezultātiem informē 

visas dalībvalstis un Komisiju, un rezultātu 

kopsavilkumu dara publiski pieejamu. 

Rezultātus apspriež ar 10. pantu izveidotajā 

Forumā, pamatojoties uz attiecīgo rezultātu 

novērtējumu, ko veikusi Komisija, un 

sniedz ieteikumus. 

 

Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10.  Dalībvalstis sniedz Komisijai un 

pārējām dalībvalstīm informāciju par to, kā 

tās īstenojušas salīdzinošās izvērtēšanas 

ziņojumā sniegtos ieteikumus. 

10.  Dalībvalstis sniedz Aģentūrai, 

Komisijai un pārējām dalībvalstīm 

informāciju par to, kā tās īstenojušas 

revīzijas ziņojumā sniegtos ieteikumus. 

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

72. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalsts var pilnvarot 

apstiprinātāju iestādi kā tehnisko 

dienestu, lai tā veiktu vienas vai vairāku 

1. punktā minēto kategoriju darbības. Ja 

apstiprinātāju iestādi pilnvaro kā tehnisko 

dienestu un ja to finansē dalībvalsts, vai 

arī ja šī dalībvalsts kontrolē tās 

pārvaldību vai finanses, piemēro 72.–

85. pantu, kā arī V pielikuma 1. un 

2. papildinājumu. 

svītrots 

Pamatojums 

Šis punkts ir pretrunā Komisijas priekšlikuma 71. panta 4. punktam, kurā noteikts, ka „[t]ipa 

apstiprinātāja iestāde neveic darbības, kuras veic tehniskie dienesti”. Tipa apstiprināšanas 

procesā tipa apstiprinātājas iestādes nedrīkst darboties kā tehniskie dienesti, jo minētajām 

iestādēm ir jāsaglabā neatkarība un nedrīkst pieļaut interešu konfliktu, nedz arī iespēju 

nodarīt kaitējumu kvalitātes un drošības standartiem. 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

72. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Tehnisko dienestu izveido saskaņā 

ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tam ir 

juridiskas personas statuss, bet izņēmums 

ir akreditēts ražotāja iekšējais tehniskais 

dienests, kā minēts 76. pantā. 

3. Tehnisko dienestu izveido saskaņā 

ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tam ir 

juridiskas personas statuss. 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

74. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tehniskais dienests spēj veikt visas 

darbības, kuru veikšanai tas piesakās, lai 

tiktu pilnvarots saskaņā ar 72. panta 

1. punktu. Tas tipa apstiprinātājai iestādei 

pierāda, ka tas atbilst visiem turpmāk 

1. Tehniskais dienests spēj veikt visas 

darbības, kuru veikšanai tas iesniedz 

pieteikumu pilnvarojuma saņemšanai 
saskaņā ar 72. panta 1. punktu. Tas tipa 

apstiprinātājai iestādei vai (akreditācijas 
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minētajiem aspektiem, proti, ka: gadījumā) valsts akreditācijas struktūrai 

pierāda, ka atbilst visiem turpmāk 

minētajiem aspektiem, proti: 

 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

75. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar pilnvarojošās tipa apstiprinātājas 

iestādes piekrišanu tehniskie dienesti var 

pieņemt apakšuzņēmējus dažu to 

kategoriju darbību izpildei, kuru veikšanai 

tehniskie dienesti ir pilnvaroti saskaņā ar 

72. panta 1. punktu, vai arī uzticēt minēto 

darbību veikšanu meitasuzņēmumam. 

1. Ar pilnvarojošās tipa apstiprinātājas 

iestādes vai (akreditācijas gadījumā) ar 

valsts akreditācijas struktūras piekrišanu 

tehniskie dienesti var nolīgt 

apakšuzņēmējus dažu to kategoriju darbību 

izpildei, kuru veikšanai tehniskie dienesti ir 

pilnvaroti saskaņā ar 72. panta 1. punktu, 

vai arī uzticēt minēto darbību veikšanu 

meitasuzņēmumam. 

 

Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

75. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja tehniskais dienests slēdz 

apakšuzņēmuma līgumus par konkrētu 

uzdevumu izpildi saistībā ar to kategoriju 

darbībām, kuru veikšanai tas ir pilnvarots, 

vai šo uzdevumu izpildi uztic 

meitasuzņēmumam, tas nodrošina, ka 

apakšuzņēmējs vai meitasuzņēmums atbilst 

73. un 74. panta prasībām, un attiecīgi 

informē tipa apstiprinātāju iestādi. 

2. Ja tehniskais dienests slēdz 

apakšuzņēmuma līgumus par konkrētu 

uzdevumu izpildi saistībā ar to kategoriju 

darbībām, kuru veikšanai tas ir pilnvarots, 

vai šo uzdevumu izpildi uztic 

meitasuzņēmumam, tas nodrošina, ka 

apakšuzņēmējs vai meitasuzņēmums atbilst 

73. un 74. panta prasībām, un attiecīgi 

informē tipa apstiprinātāju iestādi vai 

(akreditācijas gadījumā) valsts 

akreditācijas struktūru. 

 

Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

75. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Tehniskie dienesti tipa 

apstiprinātājas iestādes vajadzībām saglabā 

attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja 

vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju 

novērtējumu un uzdevumiem, kurus tie 

veikuši. 

4. Tehniskie dienesti tipa 

apstiprinātājas iestādes vai (akreditācijas 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūras 

vajadzībām saglabā attiecīgos dokumentus 

par apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma 

kvalifikāciju novērtējumu un uzdevumiem, 

kurus tie veikuši. 

 

Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) iekšējā tehniskā dienesta revīziju 

veic saskaņā ar 77. panta noteikumiem; 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

76. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šīs regulas 78. panta 

piemērošanas nolūkā par iekšējo tehnisko 

dienestu Komisijai nav jāpaziņo, bet 

ražotājs, kura struktūrā šis dienests 

ietilpst, vai valsts akreditācijas struktūra 

pēc attiecīga pieprasījuma sniedz tipa 

apstiprinātājai iestādei informāciju par 

iekšējā tehniskā dienesta akreditāciju. 

3. Par iekšējo tehnisko dienestu 

paziņo Komisijai saskaņā ar 78. pantu. 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

77. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirms tehniskā dienesta pilnvarošanas tipa 

apstiprinātāja iestāde to novērtē atbilstoši 

Pirms tehniskā dienesta pilnvarošanas tipa 

apstiprinātāja iestāde vai (akreditācijas 
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novērtēšanas kontrollapai, kurā ietvertas 

vismaz V pielikuma 2. papildinājumā 

minētās prasības. Šajā novērtējumā ietver 

tehniskā dienesta, kurš piesakās 

pilnvarojumam, telpu novērtējumu uz 

vietas, kā arī attiecīgā gadījumā visu to 

meitasuzņēmumu vai apakšuzņēmēju 

novērtējumu, kuru darbības vieta ir 

Savienībā vai ārpus tās. 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūra to 

novērtē atbilstoši saskaņotai novērtēšanas 

kontrollapai, kurā ietvertas vismaz 

V pielikuma 2. papildinājumā minētās 

prasības. Šajā novērtējumā ietver tehniskā 

dienesta, kurš iesniedzis pieteikumu, telpu 

novērtējumu uz vietas, kā arī attiecīgā 

gadījumā visu to meitasuzņēmumu vai 

apakšuzņēmēju novērtējumu, kuru darbības 

vieta ir Savienībā vai ārpus tās. 

 

Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

77. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vismaz divu citu dalībvalstu tipa 

apstiprinātāju iestāžu pārstāvji, saskaņojot 

savu darbību ar tās dalībvalsts tipa 

apstiprinātāju iestādi, kurā tehniskais 

dienests, kurš iesniedzis pieteikumu, veic 

darbību, un kopā ar Komisijas pārstāvi 

veido apvienoto novērtēšanas grupu un 

piedalās pieteikuma iesniedzēja tehniskā 

dienesta novērtēšanā, tostarp novērtēšanā 

uz vietas. Tās dalībvalsts pilnvarojošā tipa 

apstiprinātāja iestāde, kurā darbību veic 

tehniskais dienests, kurš iesniedzis 

pieteikumu, minētajiem pārstāvjiem 

nodrošina savlaicīgu piekļuvi 

dokumentiem, kas nepieciešami 

pieteikuma iesniedzēja tehniskā dienesta 

novērtēšanai. 

Vismaz divu citu dalībvalstu tehnisko 

dienestu novērtēšanas jomā kompetento 

tipa apstiprinātāju iestāžu pārstāvji, 

saskaņojot savu darbību ar tās dalībvalsts 

tipa apstiprinātāju iestādi vai (akreditācijas 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūru, 

kurā tehniskais dienests, kas iesniedzis 

pieteikumu, veic darbību, un kopā ar 

Aģentūras un Komisijas pārstāvi veido 

apvienoto novērtēšanas grupu un piedalās 

pieteikuma iesniedzēja tehniskā dienesta 

novērtēšanā, tostarp novērtēšanā uz vietas, 

un apsekošanā uz vietas tieši tad, kad tiek 

veikti attiecīgie tipa apstiprināšanas testi. 

Tās dalībvalsts pilnvarojošā tipa 

apstiprinātāja iestāde vai (akreditācijas 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūra, 

kurā darbību veic tehniskais dienests, kas 

iesniedzis pieteikumu, minētajiem 

pārstāvjiem nodrošina savlaicīgu piekļuvi 

dokumentiem, kuri nepieciešami 

pieteikuma iesniedzēja tehniskā dienesta 

novērtēšanai. Iekšējo tehnisko dienestu 

gadījumā apvienotā novērtēšanas grupa 

strādā Aģentūras pārstāvja vadībā. 

 

Grozījums Nr.  138 

Regulas priekšlikums 
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77. pants – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. Apstiprinātāja iestāde, kas saskaņā 

ar 72. panta 2. punktu vēlas saņemt 

pilnvarojumu, lai darbotos kā tehniskais 

dienests, dokumentāri apliecina atbilstību 

šīs regulas prasībām, sniedzot neatkarīgu 

revidentu veiktu novērtējumu. Šādi 

revidenti nedrīkst būt no tās pašas 

apstiprinātājas iestādes, un viņiem ir 

jāatbilst V pielikuma 2. papildinājumā 

minētajām prasībām. 

svītrots 

Pamatojums 

Tipa apstiprināšanas procesā tipa apstiprinātājas iestādes nedrīkst darboties kā tehniskie 

dienesti, jo minētajām iestādēm ir jāsaglabā neatkarība un nedrīkst pieļaut interešu konfliktu, 

nedz arī iespēju nodarīt kaitējumu kvalitātes un drošības standartiem. 

 

Grozījums Nr.  139 

Regulas priekšlikums 

80. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tipa apstiprinātāja iestāde pastāvīgi 

uzrauga tehniskos dienestus, lai 

nodrošinātu to atbilstību 72.–76., 84. un 

85. pantā, kā arī V pielikuma 

2. papildinājumā noteiktajām prasībām. 

Tipa apstiprinātāja iestāde vai 

(akreditācijas gadījumā) valsts 

akreditācijas struktūra pastāvīgi uzrauga 

tehniskos dienestus, lai nodrošinātu to 

atbilstību 72.–76., 84. un 85. pantā, kā arī 

V pielikuma 2. papildinājumā noteiktajām 

prasībām. 

Pamatojums 

Dažās dalībvalstīs tas jau tā notiek, tāpēc jāļauj dalībvalstīm nolemt, ka tehnisko dienestu 

novērtēšana un uzraudzība ir jāveic valsts akreditācijas struktūrai, kā tā definēta 

Regulā (EK) Nr. 765/2008 un saskaņā ar minētās regulas noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  140 

Regulas priekšlikums 

80. pants – 1. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tehniskie dienesti pēc pieprasījuma 

nodrošina visu nepieciešamo informāciju 

un dokumentus, kas vajadzīgi, lai šī tipa 

apstiprinātāja iestāde varētu pārbaudīt 

atbilstību minētajām prasībām. 

Tehniskie dienesti pēc pieprasījuma 

nodrošina visu nepieciešamo informāciju 

un dokumentus, kas vajadzīgi, lai šī tipa 

apstiprinātāja iestāde vai (akreditācijas 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūra 

varētu pārbaudīt atbilstību minētajām 

prasībām. 

Pamatojums 

Dažās dalībvalstīs tas jau tā notiek, tāpēc jāļauj dalībvalstīm nolemt, ka tehnisko dienestu 

novērtēšana un uzraudzība ir jāveic valsts akreditācijas struktūrai, kā tā definēta 

Regulā (EK) Nr. 765/2008 un saskaņā ar minētās regulas noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  141 

Regulas priekšlikums 

80. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tehniskie dienesti nekavējoties informē 

tipa apstiprinātāju iestādi par visām 

izmaiņām, īpaši attiecībā uz to personālu, 

telpām, meitasuzņēmumiem vai 

apakšuzņēmējiem, kas var ietekmēt 

atbilstību prasībām, kuras izklāstītas 72.–

76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 

2. papildinājumā, vai var ietekmēt to spēju 

pildīt tiem uzticētos transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 

vienību atbilstības novērtēšanas 

uzdevumus. 

Tehniskie dienesti nekavējoties informē 

tipa apstiprinātāju iestādi vai (akreditācijas 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūru 

par visām izmaiņām, īpaši attiecībā uz to 

personālu, telpām, meitasuzņēmumiem vai 

apakšuzņēmējiem, kas var ietekmēt 

atbilstību prasībām, kuras izklāstītas 72.–

76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 

2. papildinājumā, vai var ietekmēt to spēju 

pildīt tiem uzticētos transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 

vienību atbilstības novērtēšanas 

uzdevumus. 

Pamatojums 

Dažās dalībvalstīs tas jau tā notiek, tāpēc jāļauj dalībvalstīm nolemt, ka tehnisko dienestu 

novērtēšana un uzraudzība ir jāveic valsts akreditācijas struktūrai, kā tā definēta 

Regulā (EK) Nr. 765/2008 un saskaņā ar minētās regulas noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  142 

Regulas priekšlikums 
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89. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 

sankcijām, ko piemēro, ja ekonomikas 

dalībnieki un tehniskie dienesti nepilda 

pienākumus, kas tiem noteikti šīs regulas 

pantos, jo īpaši 11.−19. pantā un 

72.−76. pantā, 84. un 85. pantā, un veic 

visus nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu šo noteikumu ieviešanu. 

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 

samērīgas un atturošas. 

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 

sankcijām, ko piemēro, ja ekonomikas 

dalībnieki un tehniskie dienesti nepilda 

pienākumus, kas tiem noteikti šīs regulas 

pantos, jo īpaši 11.−19. pantā un 

72.−76. pantā, 84. un 85. pantā, un veic 

visus nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu šo noteikumu ieviešanu. 

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 

samērīgas un atturošas. Proti, sankcijas ir 

samērīgas attiecībā pret to 

transportlīdzekļu skaitu, kas reģistrēti 

konkrētās dalībvalsts tirgū, taču atzīti par 

neatbilstošiem, vai arī attiecībā pret to 

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko 

vienību skaitu, kuras ir darītas pieejamas 

konkrētās dalībvalsts tirgū, taču atzītas 

par neatbilstošām. 

 

Grozījums Nr.  143 

Regulas priekšlikums 

89. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tipa apstiprināšanas testu rezultātu 

viltošana; 

(b) tipa apstiprināšanas testu vai 

uzraudzības nolūkā veiktas testēšanas 

rezultātu viltošana; 

 

Grozījums Nr.  144 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) nelikumīgu pārveidošanas ierīču 

izmantošana. 
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Grozījums Nr.  145 

Regulas priekšlikums 

90.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 90.a pants 

 Tiešsaistes portāls informācijas apmaiņai 

par ES tipa apstiprinājumiem 

 Komisija izveido tiešsaistes portālu, kurā 

tipa apstiprinātājas iestādes, tirgus 

uzraudzības iestādes, Komisija un atzīti 

neatkarīgi testētāji var apmainīties ar 

informāciju par ES tipa 

apstiprinājumiem. 

 Komisija ar Foruma starpniecību 

pārrauga šo portālu, jo īpaši tipa 

apstiprinājumu datubāzes uzturēšanu, 

tostarp regulāru tās aktualizēšanu, 

ievadītās informācijas koordinēšanu ar 

attiecīgajām iestādēm, datu drošību un 

konfidencialitāti. 

 Tipa apstiprinājumu gadījumā datubāzē 

iekļauj šīs regulas I un III pielikumā 

pieprasīto informāciju. Trešajām 

personām ir neierobežoti pieejama vismaz 

tā informācija, kas saskaņā ar šīs regulas 

IX pielikumu norādīta atbilstības 

sertifikātos, kā arī visi testu rezultāti, 

galvenie ievadīšanas parametri 

(testēšanas specifikācijas) un informācija 

par visiem tehniskajiem dienestiem, kuri 

piedalījušies kādā no tipa apstiprināšanas 

procesa posmiem. 

 Šie dati ir pieejami bez maksas, tie ir 

digitālā formātā un ietver vismaz šādu 

informāciju: 

 -  testējamā transportlīdzekļa 

masa/svars; 

 -  testējamā transportlīdzekļa rites 

pretestība; 

 -  testēšanas temperatūra; 

 -  aerodinamiskā pretestība; 
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 -  ceļa slodzes koeficienti; 

 -  CO2 emisijas, izteiktas gCO2/km, 

tipa apstiprināšanas laikā; 

 -  palīgierīces/aprīkojums, kas 

izmantots testēšanas laikā (gaisa 

kondicionēšanas sistēmas, audio sistēmas 

un datu nesēji, citi piederumi); 

 -  informācija par riepām (modelis, 

ražotājs, izmērs, spiediens); 

 -  transportlīdzeklim raksturīgie 

pārnesumu pārslēgšanas punkti; 

 -  testēšanas laikā izmantotais 

transportlīdzekļa vadīšanas veids. 

 Valsts iestādes, kuras atbildīgas par tipa 

apstiprinājumu, un tirgus uzraudzības 

iestādes nekavējoties atjaunina datubāzi 

ikreiz, kad ir izsniegts vai anulēts jauns 

tipa apstiprinājums, un ikreiz, kad ir 

konstatēta neatbilstība šīs regulas 

prasībām vai ir veikta kāda korektīva 

darbība. 

 Valsts iestādes un Komisija izmanto jau 

izveidotos portālus, piemēram, ES ātrās 

brīdināšanas sistēmu (RAPEX) un tirgus 

uzraudzības informācijas un saziņas 

sistēmu (ICSMS), lai nodrošinātu, ka 

patērētājiem un trešām personām tiek 

sniegta saskaņota, konsekventa un precīza 

informācija. 

 Portālā ir pieejams rīks, ar ko patērētāji 

un citas trešās personas var iekļaut 

informāciju par atzītu neatkarīgu 

testētāju veiktas testēšanas rezultātiem, 

ziņojumus par nepilnībām un citas 

sūdzības par transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 

veiktspēju, tostarp veiktspēju, kura 

attiecas uz drošību, kaitīgu ietekmi uz vidi 

un degvielas patēriņu. Šādi iekļautu 

informāciju ņem vērā, izvēloties 

transportlīdzekļus testēšanai 8. panta 

prasību izpildes nolūkā. 

 Portāls sāk darboties ne vēlāk kā 

2019. gada 31. decembrī. 
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Grozījums Nr.  146 

Regulas priekšlikums 

91. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) svītro 13. panta 2. punkta 

e) apakšpunktu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  147 

Regulas priekšlikums 

91. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 715/2007 

14. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5a) regulas 14. panta 3. punktu aizstāj 

ar šādu: 

„3. Komisija pārskata 5. panta 

3. punktā minētās procedūras, pārbaudes 

un prasības, kā arī pārbaudes ciklus, ko 

izmanto, lai mērītu emisijas. Ja 

pārskatīšanas gaitā atklājas, ka tie vairs 

nav piemēroti vai vairs neatspoguļo 

faktisko emisiju daudzumu, tos pielāgo tā, 

lai tie atspoguļotu faktisko emisiju 

daudzumu, kas rodas, braucot pa ceļiem. 

Nepieciešamie pasākumi, kas paredzēti, 

lai grozītu šīs regulas nebūtiskos 

elementus, papildinot to, tiek pieņemti 

atbilstīgi regulatīvās kontroles procedūrai, 

kas minēta 15. panta 3. punktā.” 

„3. Komisija pārskata 5. panta 

3. punktā minētās procedūras, pārbaudes 

un prasības, kā arī pārbaudes ciklus, ko 

izmanto, lai mērītu emisijas, un šādi 

nodrošina, ka tie ir atbilstoši, arī attiecībā 

uz pārveidošanas ierīcēm, un ka tie 

atspoguļo faktisko emisiju daudzumu. 

Komisija saskaņā ar 5. panta 3. punktu 

un bez liekas vilcināšanās ievieš un īsteno 

emisiju testēšanu reālos braukšanas 

apstākļos visiem transportlīdzekļiem un 

piesārņotājiem, tā nodrošinot, lai emisiju 

kontroles sistēmas būtu efektīvas un lai 

transportlīdzeklis atbilstu šīs regulas 

prasībām un tās īstenošanas pasākumiem 

parastos ekspluatācijas apstākļos visā 

transportlīdzekļa parasta darbmūža laikā. 

NOx atbilstības koeficients, kas no 

2020. gada piemērojams visiem 

Savienības tirgū laistiem 

transportlīdzekļiem, nedrīkst pārsniegt 

1,18. PN atbilstības koeficients, kas no 

2020. gada piemērojams visiem 

Savienības tirgū laistiem 
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transportlīdzekļiem, ir 1.” 

 

Grozījums Nr.  148 

Regulas priekšlikums 

91. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 715/2007 

11.a pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) reālos braukšanas apstākļos 

noteiktās degvielas patēriņa un CO2 

vērtības ir publiskotas. 

Pamatojums 

Saskaņā ar topošo procedūru emisiju testēšanai reālos braukšanas apstākļos (RDE) CO2 un 

degvielas patēriņš tiks rēķināts tikai tādēļ, lai noteiktu faktiskās NOx emisijas. Ar šo 

grozījumu nodrošina, lai attiecīgos skaitļus būtu viegli publiskot. 

 

Grozījums Nr.  149 

Regulas priekšlikums 

91. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 715/2007 

14.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6a) iekļauj šādu 14.a pantu: 

 „14.a pants 

 Pārskatīšana 

 Komisija pārskata I pielikumā noteiktās 

emisiju robežvērtības, lai uzlabotu gaisa 

kvalitāti Savienībā un lai sasniegtu 

Savienības apkārtējā gaisa kvalitātes 

robežvērtības, kā arī Pasaules Veselības 

organizācijas (PVO) ieteiktos līmeņus, un 

attiecīgā gadījumā līdz 2025. gadam nāk 

klajā ar priekšlikumiem par tehnoloģiju 

ziņā neitrālām Euro 7 emisiju 

robežvērtībām, kas būtu piemērojamas 

visiem M1 un N1 kategorijas 

transportlīdzekļiem, kuri tiek laisti 
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Savienības tirgū.” 

 

Grozījums Nr.  150 

Regulas priekšlikums 

96. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula neanulē nevienu gatava 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai 

ES tipa apstiprinājumu, kas 

transportlīdzekļiem vai sistēmām, 

sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām 

vienībām piešķirts līdz [PB: lūgums 

ievietot 98. pantā minēto piemērošanas 

datumu]. 

1. Šī regula neanulē nevienu gatava 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai 

ES tipa apstiprinājumu, kas 

transportlīdzekļiem vai sistēmām, 

sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām 

vienībām piešķirts līdz 2018. gada 

1. janvārim. 

 

Grozījums Nr.  151 

Regulas priekšlikums 

96. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. punktā minēto gatava 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu 

derīgums beidzas ne vēlāk kā [PB: lūgums 

ievietot datumu — 98. pantā minētais 

piemērošanas datums, kam pieskaitīti 

5 gadi], un apstiprinātājas iestādes šos 

gatava transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājumus var atjaunot vienīgi 

saskaņā ar šīs regulas 33. pantu. 

3. Šā panta 1. punktā minēto gatava 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu 

derīgums beidzas ne vēlāk kā 2023. gada 

1. janvārī, un apstiprinātājas iestādes šos 

gatava transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājumus var atjaunot vienīgi 

saskaņā ar šīs regulas 33. pantu. 

 

Grozījums Nr.  152 

Regulas priekšlikums 

97. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līdz 20xx. gada [PB: lūgums 

ievietot gadu — 98. pantā minētais 

piemērošanas gads, kam pieskaitīti 5 gadi] 
31. decembrim dalībvalstis informē 

1. Līdz 2023. gada 31. decembrim 

dalībvalstis informē Komisiju par šajā 

regulā paredzēto tipa apstiprināšanas un 
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Komisiju par šajā regulā paredzēto tipa 

apstiprināšanas un tirgus uzraudzības 

procedūru piemērošanu. 

tirgus uzraudzības procedūru piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  153 

Regulas priekšlikums 

98. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

To piemēro no 201X. gada 1. janvāra. To piemēro no 2018. gada 1. janvāra. 
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transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 

vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 
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