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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas 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 iedibināt spēcīgāku 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 Eiropas 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 pamatīgu tirgus uzraudzību visā Savienībā, 

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

atbilst konkrētajai situācijai attiecīgajā dalībvalstī.  

Ierosināts precizēt arī vēl citus tirgus uzraudzības finansēšanas pasākumus. 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, tos 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 pamatīgām 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 pamatīgai 

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 

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; 
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Or. en 

Pamatojums 

Transportlīdzekļus var būvēt vairākos posmos, un tas būtu jāņem vērā, definējot jēdzienu 

„sērijas beigu transportlīdzeklis”.  

 

Grozījums Nr.  2 

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, tām ir 

tiesības iekļūt ekonomikas dalībnieku 

telpās un konfiscēt vajadzīgos 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību paraugus 

atbilstības testu veikšanas vajadzībām. Par 

paraugiem, kas konfiscēti testu veikšanas 

vajadzībām, tirgus uzraudzības iestādes 

norēķinās pēc dienas kursa, vai nu 

samaksājot pirkuma cenu, vai attiecīgu 

nomas maksu atkarībā no tā, 

izmantošanai kādā nolūkā konkrētie 

paraugi ir izgatavoti. 

Or. en 

Pamatojums 

Nodevas par tirgus uzraudzību tiek maksātas, saņemot tipa apstiprinājumu. Ja tirgus 

uzraudzības iestādes nemaksātu par testēšanai paredzētajiem paraugiem, tas nozīmētu, ka 

ražotājam nākas par tiem maksāt divreiz. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts –2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minētos testus un pārbaudes var veikt 

jauniem transportlīdzekļiem, kurus 

Minētos testus un pārbaudes var veikt 

jauniem transportlīdzekļiem, sistēmām, 
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piegādājuši ražotāji vai ekonomikas 

dalībnieks, kā noteikts 2. punktā. 
sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām 

vienībām, par ko norēķinās pēc dienas 

kursa, vai nu samaksājot pirkuma cenu, 

vai attiecīgu nomas maksu atkarībā no tā, 

izmantošanai kādā nolūkā konkrētie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķās tehniskās vienības ir izgatavoti. 

Or. en 

Pamatojums 

Nodevas par tirgus uzraudzību tiek maksātas, saņemot tipa apstiprinājumu. Ja tirgus 

uzraudzības iestādes nemaksātu par testēšanai paredzētajiem paraugiem, tas nozīmētu, ka 

ražotājam nākas par tiem maksāt divreiz. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu 

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. 

2. Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu 

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 attiecīgo 

tipa apstiprinājumu. Šos transportlīdzekļus, 

sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas 

tehniskas vienības piegādā testēšanai 

Komisijas noteiktā laikā un vietā, kā arī uz 

Komisijas noteiktu laika periodu. Par 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību paraugiem, kas 

piegādāti testēšanai, Komisija norēķinās 

pēc dienas kursa, vai nu samaksājot 

pirkuma cenu, vai attiecīgu nomas maksu 

atkarībā no tā, izmantošanai kādā nolūkā 

konkrētie paraugi ir izgatavoti. 

Or. en 
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Pamatojums 

Nodevas par tirgus uzraudzību tiek maksātas, saņemot tipa apstiprinājumu. Ja tirgus 

uzraudzības iestādes vai Komisija nemaksātu par testēšanai paredzētajiem paraugiem, tas 

nozīmētu, ka ražotājam nākas par tiem maksāt divreiz. 

 

Grozījums Nr.  5 

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 

pieejamus datus, kas nepieciešami, lai 

tirgus uzraudzības iestādes un Komisija 
varētu veikt atbilstības verifikācijas testus. 

Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 

noteiktu, kādi dati un ar kādiem 

nosacījumiem ir jādara pieejami, 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Dati būtu jādara pieejami attiecīgajām pusēm, lai tās varētu pienācīgi veikt testēšanu. Taču 

tikpat būtiski ir nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu un intelektuālā īpašuma aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja izplatītājs uzskata, ka 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs 

regulas prasībām, izplatītājs attiecīgo 

transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību nedara 

pieejamu tirgū, nereģistrē to un nepieļauj 

1. Ja izplatītājs uzskata, ka 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs 

regulas prasībām, izplatītājs par to informē 

ražotāju un attiecīgo tirgus uzraudzības 

iestādi. 
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tās nodošanu ekspluatācijā, kamēr nav 

panākta atbilstība. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja ir aizdomas par neatbilstību, tad svarīgi rīkoties bez vilcināšanās. Tāpēc gadījumos, kad ir 

šādas aizdomas, izplatītājam tas ļoti laicīgi būtu jādara zināms ražotājam un tirgus 

uzraudzības iestādēm. Tomēr atbildībai, kuru uzņemas izplatītājs, vajadzētu būt samērīgai, jo 

šādas rīcības rezultātā varētu iestāties izplatītāja atbildība pret ražotāju. 

 

Grozījums Nr.  7 

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 

un tirgus uzraudzības darbībām, kā arī ar 

tipa apstiprināšanas testiem un ražošanas 

atbilstības testiem un pārbaudēm, ko veic 

dalībvalsts pilnvarotie tehniskie dienesti. 

1. Dalībvalstis izstrādā valsts nodevu 

struktūru tādu izdevumu segšanai, kas 

saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas 

un tirgus uzraudzības darbībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstīs izsniegto tipa apstiprinājumu skaits ir atšķirīgs, tāpēc finansējumu tirgus 

uzraudzībai nav ieteicams piesaistīt tipa apstiprināšanai, jo tā rezultātā tirgus uzraudzībai 

varētu pietrūkt finansējuma. Dalībvalstīm savas nodevu sistēmas drīzāk būtu jāveido pēc pašu 

ieskatiem, lai nodrošinātu vajadzīgo finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  8 

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 

svītrots 
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neiekasē. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstīs izsniegto tipa apstiprinājumu skaits ir atšķirīgs, tāpēc finansējumu tirgus 

uzraudzībai nav ieteicams piesaistīt tipa apstiprināšanai, jo tā rezultātā tirgus uzraudzībai 

varētu pietrūkt finansējuma. Dalībvalstīm savas nodevu sistēmas drīzāk būtu jāveido pēc pašu 

ieskatiem, lai nodrošinātu vajadzīgo finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  9 

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 regulas 21. panta 4. punktu. 

svītrots 

__________________  

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.). 

 

Or. en 

Pamatojums 

Pasākumiem, kurus veic Komisija, līdzekļi būtu jārod no ES budžeta. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 5. punkts 
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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 87. panta 2. punktā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Pasākumiem, kurus veic Komisija, līdzekļi būtu jārod no ES budžeta. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

33. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Derīguma beigas Periodiski auditi un derīguma beigas 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot tipa apstiprinājuma derīguma termiņu, Komisija efektīvi lemj par transportlīdzekļa 

modeļu aprites ciklu. Mūsdienās daudziem modeļiem ir ilgāks aprites cikls, tāpēc ieteicams 

ieviest auditu sistēmu, lai nepieļautu lieku birokrātiju. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. daļa 

 

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 

1. Transportlīdzekļu tipa 

apstiprinājuma auditu veic, kad ir 

pagājuši pieci gadi pēc pirmās 

transportlīdzekļa apstiprināšanas vai pēc 

iepriekšējā audita. Auditu veic tipa 

apstiprinātāja iestāde, kas nav izsniegusi 

attiecīgo apstiprinājumu. Veicot tipa 
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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. 

apstiprinājuma sertifikāta auditu, 

apstiprinātāja iestāde pārliecinās, ka 

transportlīdzekļa tips atbilst visām attiecīgo 

normatīvo aktu prasībām, kas attiecībā uz 

jauniem šāda tipa transportlīdzekļiem ir 

piemērojami audita veikšanas laikā. 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot tipa apstiprinājuma derīguma termiņu, Komisija efektīvi lemj par transportlīdzekļa 

modeļu aprites ciklu. Mūsdienās daudziem modeļiem ir ilgāks aprites cikls, tāpēc ieteicams 

ieviest auditu sistēmu, lai nepieļautu lieku birokrātiju. Turklāt, lai panāktu tiesību aktu 

atbilstošu piemērošanu visā Savienībā, tipa apstiprinājuma audits jāveic tipa apstiprinātājai 

iestādei, kura nav izsniegusi attiecīgo apstiprinājumu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja iestāde, kura veic šā panta 

1. punktā minēto auditu, konstatē 

pārkāpumus vai neatbilstības, tā 

nekavējoties īsteno attiecīgas korektīvas 

darbības. 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot tipa apstiprinājuma derīguma termiņu, Komisija efektīvi lemj par transportlīdzekļa 

modeļu aprites ciklu. Mūsdienās daudziem modeļiem ir ilgāks aprites cikls, tāpēc ieteicams 

ieviest auditu sistēmu, lai nepieļautu lieku birokrātiju. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts – ievaddaļa 



 

PE585.489v01-00 12/26 PA\1098738LV.doc 

LV 

 

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: 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot tipa apstiprinājuma derīguma termiņu, Komisija efektīvi lemj par transportlīdzekļa 

modeļu aprites ciklu. Mūsdienās daudziem modeļiem ir ilgāks aprites cikls, tāpēc ieteicams 

ieviest auditu sistēmu, lai nepieļautu lieku birokrātiju. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības ES tipa apstiprinājuma 

sertifikāta derīgums tuvojas beigām, 

ražotājs nekavējoties informē to 

apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra ES tipa 

apstiprinājumu. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot tipa apstiprinājuma derīguma termiņu, Komisija efektīvi lemj par transportlīdzekļa 

modeļu aprites ciklu. Mūsdienās daudziem modeļiem ir ilgāks aprites cikls, tāpēc ieteicams 

ieviest auditu sistēmu, lai nepieļautu lieku birokrātiju. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 6. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saņemot ražotāja paziņojumu, 

apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa 

Apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa 

apstiprinājumu vai veica tā auditu, 
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apstiprinājumu, nekavējoties sniedz pārējo 

dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un 

Komisijai visu attiecīgo informāciju par 

attiecīgi transportlīdzekļu laišanu tirgū, 

reģistrēšanu vai nodošanu ekspluatācijā. 

nekavējoties sniedz pārējo dalībvalstu 

apstiprinātājām iestādēm un Komisijai visu 

attiecīgo informāciju attiecīgi par 

transportlīdzekļu laišanu tirgū, reģistrēšanu 

vai nodošanu ekspluatācijā. 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot tipa apstiprinājuma derīguma termiņu, Komisija efektīvi lemj par transportlīdzekļa 

modeļu aprites ciklu. Mūsdienās daudziem modeļiem ir ilgāks aprites cikls, tāpēc ieteicams 

ieviest auditu sistēmu, lai nepieļautu lieku birokrātiju. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

41. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ražotāja norādīto dalībvalstu 

apstiprinātājas iestādes trijos mēnešos pēc 

2. punktā minēto dokumentu saņemšanas 

lemj par tipa apstiprinājuma atzīšanu. 

Ražotāja norādīto dalībvalstu 

apstiprinātājas iestādes 60 dienu laikā pēc 

2. punktā minēto dokumentu saņemšanas 

lemj par tipa apstiprinājuma atzīšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Spēkā esošajos tiesību aktos ir noteikts 60 dienu termiņš, un Komisija nav pamatojusi, kāpēc 

tas būtu jāmaina. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pabeigtiem transportlīdzekļiem 

1. punktu piemēro 12 mēnešus no dienas, 

kad ES tipa apstiprinājums kļuva 

nederīgs, savukārt vairākos posmos 

pabeigtiem transportlīdzekļiem — 

18 mēnešus no minētās dienas. 

svītrots 
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Or. en 

Pamatojums 

Šis jautājums parasti ir aktuāls tikai vienam vai dažiem atsevišķiem transportlīdzekļiem, kas 

dažādu iemeslu dēļ nav reģistrēti, tāpēc nav pamata liekai birokrātijai, ierobežojot 

laikposmu, kurā atļauts reģistrēt sērijas beigu transportlīdzekļus. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. To transportlīdzekļu, kas darīti 

pieejami tirgū, reģistrēti vai nodoti 

ekspluatācijā saskaņā ar šo pantu, 

atbilstības sertifikātā iekļauj speciālu 

ierakstu, kurā norāda, ka šie 

transportlīdzekļi ir sērijas beigu 

transportlīdzekļi, kā arī datumu, līdz 

kuram šos transportlīdzekļus var darīt 

pieejamus tirgū, reģistrēt vai nodot 

ekspluatācijā Savienībā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Transportlīdzekļa ražošanas laikā nevar zināt, vai tas būs sērijas beigu transportlīdzeklis vai 

ne. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja Komisija uzskata, ka valsts 

pasākums ir pamatots, visas dalībvalstis 

veic nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu prasībām neatbilstīgā 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas 

vai atsevišķas tehniskas vienības 

izņemšanu no sava tirgus, un attiecīgi 

informē Komisiju. Ja Komisija uzskata, ka 

2. Ja Komisija uzskata, ka valsts 

pasākums ir pamatots, visas dalībvalstis 

nodrošina, lai attiecībā uz prasībām 

neatbilstīgo transportlīdzekli, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

tieši tāds pats pasākums būtu īstenots 

valsts iekšējā tirgū, un attiecīgi informē 

Komisiju. Ja Komisija uzskata, ka valsts 
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valsts pasākums nav pamatots, attiecīgā 

dalībvalsts atceļ vai pielāgo pasākumu 

saskaņā ar 1. punktā minēto Komisijas 

lēmumu. 

pasākums nav pamatots, attiecīgā 

dalībvalsts atceļ vai pielāgo pasākumu 

saskaņā ar 1. punktā minēto Komisijas 

lēmumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Svarīgi panākt vienotu rīcību, un izņemšana no tirgus nav vienīgais iespējamais risinājums, 

tāpēc tas būtu jāprecizē. 

 

Grozījums Nr.  21 

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 Komisija 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 atsauktu tos, 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. 

Or. en 
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Pamatojums 

Nepārprotami ir jānosaka pienākums rīkoties gadījumā, ja ir konstatēta neatbilstība. 

 

Grozījums Nr.  22 

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. 

Or. en 

Pamatojums 

Nepārprotami ir jānosaka pienākums rīkoties gadījumā, ja ir konstatēta neatbilstība. 

 

Grozījums Nr.  23 

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 

1. Attiecīgā 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 
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izklāstīti XVIII pielikuma 1. papildinājumā 1. papildinājumā. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai sistēma būtu konsekventa un racionāla, tikai tai iestādei, kura attiecīgajam 

transportlīdzeklim piešķīrusi tipa apstiprinājumu, vajadzētu būt tiesīgai pārbaudīt, vai 

ražotājs pilda savu pienākumu nodrošināt remonta un tehniskās apkopes informācijas 

pieejamību. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

69. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka 

ražotājs nepilda pienākumu nodrošināt 

piekļuvi transportlīdzekļa OBD un 

transportlīdzekļa remonta un tehniskās 

apkopes informācijai, apstiprinātāja 

iestāde, kas piešķīra attiecīgo tipa 

apstiprinājumu, veic atbilstīgus 

pasākumus situācijas labošanai. 

Ja attiecīgā apstiprinātāja iestāde konstatē, 

ka ražotājs nepilda pienākumu nodrošināt 

piekļuvi transportlīdzekļa OBD un 

transportlīdzekļa remonta un tehniskās 

apkopes informācijai, tā veic atbilstīgus 

pasākumus situācijas labošanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai sistēma būtu konsekventa un racionāla, tikai tai iestādei, kura attiecīgajam 

transportlīdzeklim piešķīrusi tipa apstiprinājumu, vajadzētu būt tiesīgai pārbaudīt, vai 

ražotājs pilda savu pienākumu nodrošināt remonta un tehniskās apkopes informācijas 

pieejamību. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis var nolemt, ka tehnisko 

dienestu un attiecīgā gadījumā šo 

tehnisko dienestu apakšuzņēmēju vai 

meitasuzņēmumu novērtēšana un 

uzraudzība ir jāveic valsts akreditācijas 
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struktūrai, kā tā definēta Regulā (EK) 

Nr. 765/2008 un saskaņā ar minētās 

regulas noteikumiem. 

Or. en 

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.  26 

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 piecos gados divas pārējo dalībvalstu 

tipa apstiprinātājas iestādes veic tipa 

apstiprinātājas iestādes salīdzinošu 

izvērtēšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Tipa apstiprinātājas iestādes visas nav vienlīdz lielas struktūras, tādēļ atsevišķām iestādēm 

tas, iespējams, būtu smags, bet lieks administratīvais slogs, ja citas tipa apstiprinātājas 

iestādes pārāk bieži veiktu salīdzinošu izvērtēšanu. Nosakot, ka šāda izvērtēšana veicama 

retāk, līdzsvaram būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pašai sākt salīdzinošas izvērtēšanas 

procesu, ja ir pamats uzskatīt, ka šāda izvērtēšana ir nepieciešama. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija var biežāk sākt tipa 

apstiprinātājas iestādes salīdzinošas 

izvērtēšanas procesu, ja ir pamats 

uzskatīt, ka attiecīgās tipa apstiprinātājas 

iestādes gadījumā ir jāveic papildu 

izvērtēšana. 
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Or. en 

Pamatojums 

Tipa apstiprinātājas iestādes visas nav vienlīdz lielas struktūras, tādēļ atsevišķām iestādēm 

tas, iespējams, būtu smags, bet lieks administratīvais slogs, ja citas tipa apstiprinātājas 

iestādes pārāk bieži veiktu salīdzinošu izvērtēšanu. Nosakot, ka šāda izvērtēšana veicama 

retāk, līdzsvaram būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pašai sākt salīdzinošas izvērtēšanas 

procesu, ja ir pamats uzskatīt, ka šāda izvērtēšana ir nepieciešama. 

 

Grozījums Nr.  28 

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 

minētajiem aspektiem, proti, ka: 

1. Tehniskais dienests spēj veikt visas 

darbības, kuru veikšanai tas piesakās, lai 

tiktu pilnvarots saskaņā ar 72. panta 

1. punktu. Tas tipa apstiprinātājai iestādei 

vai (akreditācijas gadījumā) valsts 

akreditācijas struktūrai pierāda, ka tas 

atbilst visiem turpmāk minētajiem 

aspektiem, proti, ka: 

Or. en 

Pamatojums 

Ja novērtēšanu veic valsts akreditācijas struktūra, tad tehniskajam dienestam sava 

kompetence ir jāpierāda attiecīgajai struktūrai. 

 

Grozījums Nr.  29 

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 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 
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meitasuzņēmumam. 

Or. en 

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.  30 

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. 

Or. en 

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.  31 

Regulas priekšlikums 

75. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Tehniskie dienesti tipa 

apstiprinātājas iestādes vajadzībām saglabā 

attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja 

vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju 

4. Tehniskie dienesti tipa 

apstiprinātājas iestādes vai (akreditācijas 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūras 

vajadzībām saglabā attiecīgos dokumentus 
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novērtējumu un uzdevumiem, kurus tie 

veikuši. 

par apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma 

kvalifikāciju novērtējumu un uzdevumiem, 

kurus tie veikuši. 

Or. en 

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.  32 

Regulas priekšlikums 

77. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirms tehniskā dienesta pilnvarošanas tipa 

apstiprinātāja iestāde to novērtē atbilstoši 

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. 

Pirms tehniskā dienesta pilnvarošanas tipa 

apstiprinātāja iestāde vai (akreditācijas 

gadījumā) valsts akreditācijas struktūra to 

novērtē atbilstoši 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. 

Or. en 

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.  33 

Regulas priekšlikums 

77. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vismaz divu citu dalībvalstu tipa Vismaz divu citu dalībvalstu tehnisko 
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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. 

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 

Komisijas pārstāvi veido apvienoto 

novērtēšanas grupu un piedalās pieteikuma 

iesniedzēja tehniskā dienesta novērtēšanā, 

tostarp novērtēšanā uz vietas. 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. 

Or. en 

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.  34 

Regulas priekšlikums 

77. pants – 11. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. Tehnisko dienestu pilnvarojuma 

derīguma termiņš ir ne vairāk kā pieci 

gadi. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Regulas 80. pantā ir noteikta prasība veikt pastāvīgu uzraudzību, un novērtēšana ir jāveic 

vismaz reizi 30 mēnešos. Svarīgi nepieļaut, ka tehniskajiem dienestiem vai dalībvalstu 

iestādēm tiek uzlikts lieks administratīvais slogs vai izmaksas. 
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Grozījums Nr.  35 

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. 

Or. en 

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.  36 

Regulas priekšlikums 

80. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

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. 

Or. en 

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. 
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Grozījums Nr.  37 

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. 

Or. en 

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.  38 

Regulas priekšlikums 

80. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Piecus gadus pēc paziņojuma par 

tehnisko dienestu izdošanas, kā arī 

turpmāk ik pēc pieciem gadiem tipa 

apstiprinātāja iestāde dalībvalstī, kurā 

tehniskais dienests veic darbību, kā arī 

apvienotā novērtēšanas grupa, kas ir 

pilnvarota saskaņā ar 77. panta 

1.-4. punktā minēto procedūru, veic 

novērtējumu, lai noteiktu, vai tehniskais 

dienests joprojām atbilst 72.–76., 84. un 

85. pantā, kā arī V pielikuma 

2. papildinājumā noteiktajām prasībām. 

svītrots 
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Or. en 

Pamatojums 

Šajā pantā ir noteikta prasība veikt pastāvīgu uzraudzību un regulāru novērtēšanu, tāpēc 

piecu gadu cikls vairs nav nepieciešams un tas būtu jāsvītro, lai nepieļautu, ka tiesību akti 

rada vēl lielāku birokrātiju, kas ir lieka. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

90. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šīs administratīvo soda naudu 

summas attiecinās kā ieņēmumus Eiropas 

Savienības vispārējā budžetā. 

3. Šīs administratīvo soda naudu 

summas ir ieņēmumi Eiropas Savienības 

vispārējā budžetā, un par attiecīgajām 

summām samazinās dalībvalstu nacionālā 

kopienākuma (NKI) daļas iemaksas 

Savienības budžetā. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar administratīvām soda naudām ES budžetu papildināt nevajadzētu. Tās drīzāk ir jāizmanto, 

lai samazinātu dalībvalstu NKI daļas iemaksas. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

91. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 715/2007 

11.a pants –1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) CO2 emisiju un degvielas patēriņa 

vērtības, kas noteiktas piemērojamajā 

testa procedūrā, raksturo reālos 

braukšanas apstākļos izmērītās emisijas. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Varētu būt diezgan sarežģīti tipa apstiprināšanas testos noteiktās CO2/degvielas patēriņa 
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vērtības salīdzināt ar CO2/degvielas patēriņa vērtībām, kas iegūtas, testējot emisijas reālos 

braukšanas apstākļos (RDE testi), jo RDE testu rezultāti ne vienmēr būs vieni un tie paši. 

Aicinu Komisiju paskaidrot, kā varētu iekļaut RDE testus un vienlaikus garantēt, ka 

procedūra ir ticama, un, ja tas nav iespējams, šis ierosinājums no priekšlikuma būtu jāsvītro. 

 

 

 

 


