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GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 

aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) 2013. gadā tika novērtēts 

Savienības tiesiskais regulējums 

mehānisko transportlīdzekļu un to 

piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 

paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 

tehnisku vienību tipa apstiprināšanai11, un 

šajā novērtējumā tika secināts, ka ar 

Direktīvu 2007/46/EK izveidotā sistēma 

atbilst tam, lai tiktu sasniegti galvenie 

mērķi, proti, saskaņošana, efektīva iekšējā 

tirgus darbība un godīga konkurence, un 

tāpēc tā būtu jāpiemēro arī turpmāk. 

(3) 2013. gadā tika novērtēts 

Savienības tiesiskais regulējums 

mehānisko transportlīdzekļu un to 

piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 

paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 

tehnisku vienību tipa apstiprināšanai11, un 

šajā novērtējumā tika secināts, ka ar 

Direktīvu 2007/46/EK izveidotā sistēma 

atbilst tam, lai tiktu sasniegti galvenie 

mērķi, proti, saskaņošana, efektīva iekšējā 

tirgus darbība un godīga konkurence, un 

tāpēc tā būtu jāpiemēro arī turpmāk. 

Godīgai konkurencei tostarp 

nepieciešama labāka kvalitātes standartu 

saskaņotība attiecībā uz ražošanas 

atbilstību, augsta līmeņa vienota 

tehnoloģiskā testēšana, līdzīga apjoma 

maksas, kā arī neatkarības un 

pārredzamības principa ievērošana visā 

verifikācijas ķēdē. 

__________________ __________________ 

11 Komisijas dienestu darba dokuments “ES 

tiesiskā regulējuma par tipa apstiprinājumu 

mehāniskiem transportlīdzekļiem 

“derīguma pārbaude”” (SWD(2013) 466 

final). 

11 Komisijas dienestu darba dokuments “ES 

tiesiskā regulējuma par tipa apstiprinājumu 

mehāniskiem transportlīdzekļiem 

“derīguma pārbaude”” (SWD(2013) 466 

final). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šajā regulā izklāstīti saskaņoti 

noteikumi un principi attiecībā uz 

mehānisko transportlīdzekļu un to 

piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 

paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 

tehnisku vienību tipa apstiprināšanu un 

transportlīdzekļu individuālu 

apstiprināšanu, lai nodrošinātu iekšējā 

tirgus pienācīgu darbību uzņēmumu un 

patērētāju labā, kā arī lai panāktu augstu 

sabiedrības drošības un veselības un vides 

aizsardzības līmeni. 

(6) Šajā regulā izklāstīti saskaņoti 

noteikumi un principi attiecībā uz 

mehānisko transportlīdzekļu un to 

piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem 

paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 

tehnisku vienību tipa apstiprināšanu un 

transportlīdzekļu individuālu 

apstiprināšanu, lai nodrošinātu augstu 

kvalitātes standartu konsekventu 

piemērošanu ražošanas atbilstības 

verificēšanai, kas dotu iespēju iekšējam 

tirgum pienācīgi darboties uzņēmumu un 

patērētāju labā, kā arī piedāvātu augstu 

sabiedrības drošības un veselības un vides 

aizsardzības līmeni. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka 

dalībvalstīs ir ieviestas uzticamas, 

saskaņotas un pārredzamas tipa 

apstiprināšanas un tirgus uzraudzības 

procedūras. 

 

Grozījums Nr.  4 

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 

(9) Tipa apstiprināšanas prasību 

efektīva īstenošana būtu jānodrošina, 

pilnveidojot noteikumus, kas reglamentē 

ražošanas atbilstību, nodrošinot labāku 

informācijas pieejamību, nosakot stingrus 

optimizācijas paņēmienus testēšanai 

laboratorijās, pievēršot īpašu uzmanību 

riskam, ko izraisa nelegālu pārveidošanas 
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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 

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. 

ierīču izmantošana, kas ir aizliegta ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) 

Nr. 715/20071a, 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 

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. 

 ___________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 20. jūnija Regula (EK) 

Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 

mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 

uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi 

transportlīdzekļa remonta un tehniskās 

apkopes informācijai (OV L 171, 

29.6.2007., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  5 
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Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Pašreizējās problēmas tipa 

apstiprināšanas jomā ir parādījušas, ka 

valstu tirgus uzraudzības un tipa 

apstiprināšanas kontroles sistēmās ir 

būtiskas nepilnības. Tāpēc, lai 

nekavējoties reaģētu uz atklātajām 

nepilnībām, Komisija ir jāpilnvaro veikt 

atbilstīgus uzraudzības pasākumus.  

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

12.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12b) Tomēr, lai nodrošinātu, ka tirgus 

uzraudzības sistēma ir pārredzamāka, 

neatkarīgāka un efektīvāka ilgtermiņā, ir 

nepieciešams pārskatīt iestāžu sistēmu 

tirgus uzraudzības un tipa 

apstiprināšanas kontroles jomā. Komisijai 

būtu jāizskata visas iespējas, lai uzlabotu 

iestāžu sistēmu tirgus uzraudzības un tipa 

apstiprināšanas kontroles jomā. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

12.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12c) Šīs pārskatīšanas gaitā Komisijai 

būtu jāizvērtē visas iespējas, lai uzlabotu 

iestāžu sistēmu tirgus uzraudzības un tipa 

apstiprināšanas kontroles jomā un 

vispiemērotāko veidu, lai nodrošinātu 

augsta līmeņa tehniskās zināšanas, 

pārbaužu saskaņošanu un garantētu 

pilnīgu neatkarību, tādējādi veicinot 

vienotā tirgus sekmīgu darbību, 
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nodrošinot labumu patērētājiem un 

uzņēmumiem, kā arī augstu sabiedrības 

veselības un vides aizsardzības līmeni. 

Turklāt Komisijai šīs pārskatīšanas gaitā 

būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta 

Izmeklēšanas komitejas par emisiju 

mērījumiem autobūves nozarē (EMIS 

komiteja) iespējamie ieteikumi un 

secinājumi. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) transportlīdzekļu prototipiem. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) transportlīdzekļiem, kas ir 

konstruēti un izgatavoti bruņoto spēku, 

civilās aizsardzības dienestu, 

ugunsdzēsības dienestu un sabiedriskās 

kārtības uzturēšanas dienestu vajadzībām; 

(b) transportlīdzekļiem, kas ir 

konstruēti un izgatavoti bruņoto spēku, 

civilās aizsardzības dienestu, 

ugunsdzēsības dienestu, katastrofu 

pārvarēšanas struktūrvienību un 

sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestu 

vajadzībām; 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 

 

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 

(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 
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aprīkojums, ko dara pieejamus tirgū, atbilst 

attiecīgajos Savienības tiesību aktos 

noteiktajām prasībām un neapdraud 

veselību, drošību vai jebkuru citu 

sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu; 

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.  11 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2.a) “ekspluatācijas atbilstības 

pārbaude” ir izmēģināšanas stenda 

pārbaude un braukšanas režīmā veikti 

mērījumi, ko tirgus uzraudzības ietvaros 

veic tirgus uzraudzības iestādes, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, 

sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas 

tehniskas vienības, kā arī detaļas un 

aprīkojums, kas tirgū jau ir reģistrēti, 

atbilst attiecīgajos Savienības tiesību 

aktos noteiktajām prasībām un neapdraud 

veselību, drošību vai jebkuru citu 

sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu; 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 

valsts iestāde vai iestādes, kura(-as) ir 

atbildīga(-as) par tirgus uzraudzības 

īstenošanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā; 

(13) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 

valsts iestāde vai iestādes, kas nav 

atkarīga(-as) ne no vienas tipa 

apstiprinātājas iestādes, kura(-as) ir 

atbildīga(-as) par tirgus uzraudzības 

īstenošanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā; 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 16. apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) “reģistrēšana” ir pastāvīga vai 

pagaidu administratīva atļauja nodot 

transportlīdzekli ekspluatācijā ceļu 

satiksmē, kas paredz arī tā identificēšanu 

un kārtas numura piešķiršanu; 

(16) “reģistrēšana” ir administratīva 

atļauja nodot transportlīdzekli vai nu 

pastāvīgi vai pagaidu kārtā, vai uz īsu 

laiku ekspluatācijā ceļu satiksmē, tostarp 

to identificējot un piešķirot tam kārtas 

numuru, ko sauc par reģistrācijas 

numuru; 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 46. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(46) “transportlīdzekļa remonta un 

tehniskās apkopes informācija” ir visa 

informācija, kas vajadzīga 

transportlīdzekļa diagnosticēšanai, 

apkopei, tehniskajai apskatei, regulārai 

uzraudzībai, remontam, 

pārprogrammēšanai vai atiestatīšanai, kā 

arī detaļu un aprīkojuma uzstādīšanai 

transportlīdzeklī un kuru ražotājs 

nodrošina saviem pilnvarotajiem 

tirgotājiem un remontētājiem, tostarp visi 

tādas informācijas turpmākie grozījumi un 

pielikumi; 

(46) “transportlīdzekļa remonta un 

tehniskās apkopes informācija” ir visa 

informācija, kas vajadzīga 

transportlīdzekļa diagnosticēšanai, 

apkopei, tehniskajai apskatei, regulārai 

uzraudzībai, remontam, 

pārprogrammēšanai vai atiestatīšanai, kā 

arī detaļu un aprīkojuma uzstādīšanai 

transportlīdzeklī un diagnostiskam 

atbalstam no attāluma, tostarp visi tādas 

informācijas turpmākie grozījumi un 

pielikumi; 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 56.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (56a) “elektronisko sistēmu 

nodrošināšana” ir atbilstīgu modernu 

pasākumu veikšana, lai aizsargātu dzinēja 

vadības blokus, informācijas sistēmas, 

aparatūras komponentus un to 

programmatūru, kā arī informācijas un 

datu pārvadi pašā transporta līdzeklī un 

ārpus tā no manipulācijām, iejaukšanās 



 

PE587.469v01-00 10/51 AD\1112968LV.docx 

LV 

un ļaunprātīgas izmantošanas. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 56.b apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (56b) “transportlīdzekļu prototipi” ir 

transportlīdzekļi, ko, ražotājam 

uzņemoties atbildību, lieto uz ceļiem, lai 

veiktu īpašas testēšanas programmas, ja 

tie ir īpaši konstruēti un izgatavoti tādam 

nolūkam. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis izveido vai izraugās 

apstiprinātājas iestādes un tirgus 

uzraudzības iestādes. Dalībvalstis paziņo 

Komisijai par šādu iestāžu izveidi un 

izraudzīšanos.  

1. Dalībvalstis izveido vai izraugās 

apstiprinātājas iestādes un tirgus 

uzraudzības iestādes. Dalībvalstis paziņo 

Komisijai par šādu iestāžu izveidi un 

izraudzīšanos un nodrošina, 

apstiprinātājas iestādes un tirgus 

uzraudzības iestādes regulāru revīziju. 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minētajā paziņojumā norāda šo iestāžu 

nosaukumu, adresi, tostarp elektronisko 

adresi, kā arī to kompetenci. Komisija savā 

tīmekļa vietnē publicē apstiprinātāju 

iestāžu un tirgus uzraudzības iestāžu 

sarakstu un informāciju par tām. 

Minētajā paziņojumā norāda šo iestāžu 

nosaukumu, adresi, tostarp elektronisko 

adresi, kā arī to revidēto kompetenci. 

Komisija savā tīmekļa vietnē publicē 

apstiprinātāju iestāžu un tirgus uzraudzības 

iestāžu sarakstu un informāciju par tām. 
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Grozījums Nr.  19 

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 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu. 

4. Dalībvalstis organizē un veic tirgū 

nonākošu transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

tirgus uzraudzību un kontroli saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu un 

bez maksas dara šo darbību rezultātus 

pieejamus sabiedrībai, kā arī Komisijas 

tīmekļa vietnē vienu mēnesi pēc testu 

pabeigšanas. Dalībvalstis var izlemt kopīgi 

veikt tirgus uzraudzības darbības, lai 

pildītu 8. pantā paredzētos pienākumus.  

 

Grozījums Nr.  20 

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 vienīgi 

gadījumos, kad tirgus uzraudzības iestādes 

uzskata, ka tas ir nepieciešams un ir 

pamatoti, tām ir pilnvaras iekļūt 

ekonomikas dalībnieku telpās attiecīgajās 

dalībvalstīs un noteikt vajadzīgos 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību paraugus 

atbilstības testu veikšanas vajadzībām. Ja 

ir konstatēta neatbilstība, dalībvalstis 

piemēro jebkādus pasākumus, kas 

nepieciešami korektīvu darbību veikšanai, 

piemēram, atsaukšanu, remonta 

pieprasījumus, kompensēšanu un 

sankcijas.  

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6. punkts 
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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 piešķirto tipa 

apstiprinājumu kvalitāti. Šādu 

pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz 

reizi trijos gados un par rezultātiem paziņo 

pārējām dalībvalstīm, Komisijai un pēc 

pieprasījuma — trešām pusēm. Attiecīgā 

dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 

publiski pieejamu, jo īpaši norādot 

piešķirto vai noraidīto tipa apstiprinājumu 

skaitu un attiecīgo ražotāju identitāti un 

transportlīdzekļu tipus.  

 

Grozījums Nr.  22 

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 rezultātiem paziņo pārējām 

dalībvalstīm, Komisijai un pēc 

pieprasījuma — trešām pusēm. Attiecīgā 

dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 

pieejamus sabiedrībai, jo īpaši attiecībā uz 

to transportlīdzekļu skaitu, sistēmām, 

sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām 

vienībām, kas neatbilst šīs regulas 

prasībām, kā arī attiecīgo ražotāju 

identitāti un transportlīdzekļu tipus.  

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

6.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a pants 

 Tirgus uzraudzības un tipa 

apstiprināšanas kontroles uzraudzības 

uzlabošana 

 Komisija izskata visas iespējas, lai 

uzlabotu iestāžu sistēmu tirgus 

uzraudzības un tipa apstiprināšanas 

kontroles jomā, tostarp īstenošanas 

iespējas, izmaksas un iespējamos 

ieguvumus, ja tiktu izveidota neatkarīga 

Eiropas tirgus uzraudzības un tipa 

apstiprināšanas kontroles iestāde, un 

vajadzības gadījumā līdz 2018. gada 

decembrim iesniedz likumdošanas 

priekšlikumu, lai atjauninātu iestāžu 

sistēmu saskaņā ar 90.a un 90.b pantu. 

 Līdz Eiropas struktūras iespējamai 

izveidei Komisija var izmantot Kopīgā 

pētniecības centra resursus, lai veiktu 

neatkarīgus testus, pārbaudes un ex-post 

atbilstības verifikācijas, un tā publisko šo 

testu, pārbaužu un atbilstības verifikāciju 

rezultātus. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Visas Eiropas apstiprinātājas 

iestādes interpretē un izpilda šīs regulas 

prasības vienotā un saskaņotā veidā, lai 

nodrošinātu vienādu darbības līmeni un 

nepieļautu atšķirīgu standartu 

izmantošanu Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 



 

PE587.469v01-00 14/51 AD\1112968LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja apstiprinātāja iestāde saņem 

informāciju saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 

9. panta 5. punktu, 52. panta 4. punktu vai 

54. pantu, tā veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai pārskatītu piešķirto 

apstiprinājumu un attiecīgā gadījumā 
labotu vai anulētu apstiprinājumu atkarībā 

no pierādīto noviržu iemesliem un 

smaguma pakāpes. 

4. Ja apstiprinātāja iestāde saņem 

informāciju saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 

9. panta 5. punktu, 52. panta 4. punktu vai 

54. pantu, tā veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai attiecīgā gadījumā 

pārskatītu, labotu vai anulētu piešķirto 

apstiprinājumu atkarībā no pierādīto 

noviržu iemesliem un smaguma pakāpes 

un sistemātiski informē Komisiju par 

veikto darbību.  

 

Grozījums Nr.  26 

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 tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu 

attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai 

noteiktu kopējus kritērijus apstiprinātāju 

iestāžu iecelšanai, pārbaudīšanai un 

novērtēšanai valsts līmenī.  

 

Grozījums Nr.  27 

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 

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, 

un, veicot šīs pārbaudes, tās pievērš 

uzmanību drošības un vides standartiem. 

Minētās pārbaudes veic atbilstošā apmērā, 

pārbaudot dokumentus, kā arī veicot testus 

reālos braukšanas apstākļos un 
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minētos pasākumus, tirgus uzraudzības 

iestādes ņem vērā noteiktos riska 

novērtēšanas principus, sūdzības un citu 

informāciju. 

laboratorijas testus, pamatojoties uz 

statistiski būtiskiem paraugiem, kas 

atspoguļo attiecīgajā dalībvalstī esošo 

transportlīdzekļu skaitu. Veicot minētos 

pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes 

ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas 

principus, tostarp sūdzības, 

transportlīdzekļu modeļu un to daļu 

popularitāti, trešo pušu veiktu testu 

rezultātus, tirgū pieejamās jaunās 

tehnoloģijas, periodisko tehnisko 

pārbaužu ziņojumus un citu informāciju.  

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja šā panta vajadzībām ir pilnvaroti 

tehniskie dienesti, tirgus uzraudzības 

iestādes nodrošina, ka tiek izmantots cits 

tehniskais dienests, nevis tas pats, kas 

veica testēšanu saistībā ar sākotnējo tipa 

apstiprinājumu. 

 

Grozījums Nr.  29 

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 

pieprasa ekonomikas dalībniekiem 

nekavējoties darīt tām pieejamus visus 

šādus dokumentus un informāciju, ko tās 

uzskata par nepieciešamu savu darbību 

izpildei. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Kad tirgus uzraudzības iestāde pieprasa 

papildu informāciju par ražotāju, kurš 

nav saņēmis tipa apstiprinājumu 

transportlīdzeklim tās teritorijā, tā 

pieprasa šo informāciju no tās dalībvalsts 

tirgus uzraudzības iestādes, kurā tika 

piešķirts attiecīgā transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājums. Šī iepriekšminētā tirgus 

uzraudzības iestāde ir atbildīga par visu 

šādu pieprasījumu centralizēšanu un 

darbojas kā kontaktpunkts saziņai ar 

ražotāju. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. 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. 

4. Tirgus uzraudzības iestādes veic 

piemērotus pasākumus, lai savā teritorijā 

30 dienu laikā 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. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tirgus uzraudzības iestādes nodrošina šīs 

regulas vienotu piemērošanu, lai 

nodrošinātu noteiktību ražotājiem.  

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 
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8. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalsts tirgus uzraudzības iestāde var 

veikt darbību saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 765/2008 20. pantu.  

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Tirgus uzraudzības 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. 

6. Tirgus uzraudzības iestādes savus 

pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. 

Jo īpaši attiecībā uz administratīvajiem, 

tehniskajiem un finanšu pasākumiem tās 

darbojas pilnīgi neatkarīgi, un tās ir 

pilnīgi nošķirtas no tipa apstiprinātājām 

iestādēm, tehniskajiem dienestiem un 

ražotājiem. Tās ievēro konfidencialitāti, ja 

tas ir vajadzīgs komercnoslēpumu 

aizsardzībai, ņemot vērā šīs regulas 

9. panta 3. punktā noteikto pienākumu 

maksimāli izsmeļoši sniegt informāciju, 

kas nepieciešama, lai Savienībā aizsargātu 

lietotāju intereses.  

 

Grozījums Nr.  35 

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 divos gados 

un par rezultātiem paziņo pārējām 

dalībvalstīm, Komisijai, 10. pantā 

minētajam forumam un pēc pieprasījuma 

— trešām pusēm. Visā pārskatīšanas 

laikā dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību 

tirgus uzraudzības iestāžu darbību 
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neatkarībai un veiktās testēšanas 

tehnoloģiskajam līmenim. Attiecīgā 

dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara 

viegli pieejamus sabiedrībai, jo īpaši 

attiecībā uz transportlīdzekļu skaitu, 

sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām 

tehniskām vienībām, attiecībā uz kurām 

konstatēta neatbilstība šīs regulas 

prasībām, līdztekus norādot attiecīgos 

ražotājus.  

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Dažādu dalībvalstu tirgus 

uzraudzības iestādes koordinē savas tirgus 

uzraudzības darbības, savstarpēji 

sadarbojas, kā arī apmainās ar darbību 

rezultātiem gan savstarpēji, gan ar 

Komisiju. Attiecīgā gadījumā tirgus 

uzraudzības iestādes vienojas par darba 

sadali un specializāciju. 

8. Dažādu dalībvalstu tirgus 

uzraudzības iestādes koordinē savas tirgus 

uzraudzības darbības, savstarpēji 

sadarbojas, kā arī apmainās ar darbību 

rezultātiem gan savstarpēji, gan ar 

Komisiju. Šajā sakarībā dalībvalstu tirgus 

uzraudzības iestādes, izmantojot Iekšējā 

tirgus informācijas sistēmu (IMI), var 

apmainīties ar šo testu rezultātiem un ar 

tiem saistītajiem ziņojumiem. Attiecīgā 

gadījumā tirgus uzraudzības iestādes 

vienojas par darba sadali un specializāciju.  

 

Grozījums Nr.  37 

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 pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 88. pantu attiecībā uz šīs 

regulas papildināšanu, lai noteiktu 

kritērijus tam, cik lielā apmērā, kādā 

tvērumā un cik bieži ir veicamas 1. punktā 

minētās paņemto paraugu atbilstības 

verifikācijas pārbaudes. 
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Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

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. 

Komisija organizē un veic vai pieprasa 

veikt tirgū pieejamu transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 

vienību testus un pārbaudes saskaņā ar 

8. panta 1. punktu 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. Ja šo testēšanu un pārbaudes 

veic tehniskais dienests, tad tās neveic tas 

pats tehniskais dienests, kas jau veica 

sākotnējā tipa apstiprinājuma pārbaudes. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Testos un pārbaudēs, ko organizē un veic 

Komisija, vai kas organizēti un veikti 

Komisijas uzdevumā, galvenā vērība tiek 

pievērsta transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 

ekspluatācijas atbilstībai. Komisija savos 

testos un pārbaudēs balstās uz riska 

novērtējuma principiem un izmanto 

informāciju, kas iegūta no neatkarīgu 

trešo pušu veiktiem pētījumiem. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 2. daļa 
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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 var veikt 

jauniem transportlīdzekļiem, sastāvdaļām 

un atsevišķām tehniskām vienībām, kurus 

piegādājuši ražotāji vai ekonomikas 

dalībnieks, kā noteikts 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  41 

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. 

Tāpat minētos testus un pārbaudes var 

veikt jau reģistrētiem transportlīdzekļiem, 

par to vienojoties ar transportlīdzekļa 

reģistrācijas turētāju. Šādos gadījumos veic 

visus testus, ko uzskata par 

nepieciešamiem, nevis tikai tos, ko veic 

sākotnējā tipa apstiprinājuma procedūrā. 

Valsts iestāde, kas ir atbildīga par šo testu 

veikšanu, nav tā pati, kura veica 

sākotnējos tipa apstiprināšanas testus. 

 

Grozījums Nr.  42 

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 

2. Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu 

turētāji, vai citi 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 
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Komisijas noteiktā laikā un vietā, kā arī uz 

Komisijas noteiktu laika periodu. 

Komisijas noteiktā laikā un vietā, kā arī uz 

Komisijas noteiktu laika periodu. 

 

Grozījums Nr.  43 

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 sniedz 

visus 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 jāsniedz, 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.  44 

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 

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 

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, 

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 
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laikposmā tos atsauktu, atkarībā no 

konstatētās neatbilstības smaguma. 

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.  45 

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. 

Komisija pēc katras tās veiktās atbilstības 

verifikācijas testēšanas trīs mēnešu laikā 

publicē ziņojumu par testēšanas 

konstatējumiem. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija izveido un vada Forumu 

informācijas apmaiņai par izpildi (turpmāk 

“Forums”). 

Komisija izveido, vada un uzrauga 

Forumu informācijas apmaiņai par izpildi 

(turpmāk “Forums”).  

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā forumā darbojas dalībvalstu iecelti 

locekļi. 

Šajā forumā darbojas dalībvalstu un 

Eiropas Parlamenta iecelti locekļi.  

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 2. daļa 
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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. 

Tā koordinēšanas 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, sodu noteikšanu un kopīgu 

pārbaužu veikšanu.  

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija, darbojoties kā 

priekšsēdētājs, izveido publisku tiešsaistes 

datubāzi, kurā tipa apstiprinātājas 

iestādes, tirgus uzraudzības iestādes, 

Komisija un trešās puses varēs 

apmainīties ar informāciju par ES tipa 

apstiprinājumiem. Komisija pārrauga šā 

portāla darbību, jo īpaši tipa 

apstiprinājumu datubāzes uzturēšanu, 

tostarp regulāru tās aktualizēšanu, 

ievadītās informācijas koordinēšanu ar 

atbilstīgajām iestādēm, datu drošību un 

konfidencialitāti, ņemot vērā 

uzņēmējdarbības noslēpumu 

aizsargāšanu. 

 Datubāzē iekļautās informācijas pamatā 

ir informācija, ko sniegušas valsts tipa 

apstiprinātājas iestādes saskaņā ar 

25. pantu. 

 Komisija iekļauj rīku, ar ko augšupielādēt 

testu rezultātus, ziņojumus par 

nepilnībām un sūdzības par 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisko vienību veiktspēju, ko 

iesniegušas neatkarīgas trešās puses. 

Šāda iesniegtā informācija un dati tiek 

skaidri nodalīti no valsts iestāžu sniegtās 
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informācijas. Šo neatkarīgo trešo pušu 

sniegto informāciju izmanto forums, 

īstenojot savus pienākumus. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Forums pārbauda emisiju testu 

reālos braukšanas apstākļos rezultātus, 

kas noteikti šīs regulas 7. pantā, līdz 

brīdim, kad 2017. gada septembrī stāsies 

spēkā atbilstības koeficients.  

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Forumam ir tiesības veikt kopīgas 

valsts apstiprinātāju iestāžu revīzijas, lai 

pārliecinātos, ka tās konsekventi īsteno šīs 

regulas prasības un neatkarīgi un precīzi 

pilda savus pienākumus. Šo revīziju 

procesā cita starpā veic ieviesto valsts tipa 

apstiprināšanas procedūru verificēšanu, 

piešķirto tipa apstiprinājumu izlases 

pārbaudi un uz vietas apmeklē tehnisko 

dienestu, par kuru ir atbildīga izvērtējamā 

iestāde. Komisija var piedalīties revīzijā, 

un lēmumu piedalīties tā pieņem uz riska 

novērtējuma pamata. 

 Ja revīzijas laikā tiek konstatēts, ka 

attiecīgā iestāde nav nodrošinājusi 

atbilstību kādai no šīs regulas prasībām, 

Forums nekavējoties informē dalībvalstis, 

Komisiju un Eiropas Parlamentu. 

 

Grozījums Nr.  52 
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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 nosaka foruma sastāvu, 

iecelšanas procedūras, detalizētus 

uzdevumus, darba metodes un reglamentu.  

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 88. pantu attiecībā uz šīs 

regulas papildināšanu, lai noteiktu 

kritērijus atbilstīgi kuriem saskaņā ar 

Regulas 715/2007 5. panta 2. punktu tiek 

vērtēts pieteikums uz izņēmumu, uz kuru 

neattiecas aizliegums izmantot 

transportlīdzekļa emisiju kontroles 

pārveidošanas ierīces, un nosacījumus, ar 

kādiem šāds pieteikums var tikt 

apstiprināts vai noraidīts. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 7.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a Ražotāji nodrošina, ka 

transportlīdzeklī uzstādītās elektroniskās 

sistēmas ir drošas. Par katru pieteikumu 

jauna transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājumam vai šāda apstiprinājuma 

pagarināšanai un par attiecīgo sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību, 

kas uzstādītas šāda tipa transportlīdzeklī, 

ražotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei 

ļaunprātīgas izmantošanas nepieļaušanas 



 

PE587.469v01-00 26/51 AD\1112968LV.docx 

LV 

pasākumu detalizētu aprakstu. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 7.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.b Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu 

attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai 

noteiktu detalizētus pasākumus, ar ko 

nodrošināt, ka elektroniskās sistēmas ir 

pasargātas no manipulācijām. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

12. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ražotāju pienākumi attiecībā uz to 

ražotajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām 

vienībām vai detaļām un aprīkojumu, kas 

neatbilst prasībām vai rada nopietnu 

apdraudējumu 

Ražotāju pienākumi attiecībā uz to 

ražotajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām 

vienībām vai detaļām un aprīkojumu, kas 

neatbilst prasībām vai rada apdraudējumu 

videi, veselībai un drošībai 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) var piekļūt 22. pantā minētajai 

informācijas mapei un 34. pantā minētajam 

atbilstības sertifikātam kādā no Savienības 

oficiālajām valodām. Šiem dokumentiem ir 

jābūt pieejamiem apstiprinātājām iestādēm 

desmit gadus pēc transportlīdzekļa laišanas 

tirgū un piecus gadus pēc sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

(a) var piekļūt 22. pantā minētajai 

informācijas mapei un 34. pantā minētajam 

atbilstības sertifikātam kādā no Savienības 

oficiālajām valodām. Šiem dokumentiem ir 

jābūt pieejamiem apstiprinātājām iestādēm 

un tirgus uzraudzības iestādēm desmit 

gadus pēc transportlīdzekļa laišanas tirgū 

un piecus gadus pēc sistēmas, sastāvdaļas 

vai atsevišķas tehniskas vienības laišanas 
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vienības laišanas tirgū; tirgū; 

 

Grozījums Nr.  58 

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 pieprasījuma sniedz šai iestādei 

visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, 

kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības ražošanas atbilstību, tostarp visas 

tehniskās specifikācijas pie tipa 

apstiprināšanas, un nodrošina piekļuvi 

programmatūrai un algoritmiem, ja to 

pieprasa; 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

17. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izplatītāju pienākumi attiecībā uz to 

izplatītajiem transportlīdzekļiem, 

sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām 

tehniskām vienībām, kas neatbilst 

prasībām, vai attiecībā uz to izplatītajiem 

transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām 

vienībām, detaļām vai aprīkojumu, kas 

rada nopietnu apdraudējumu 

Izplatītāju pienākumi attiecībā uz to 

izplatītajiem transportlīdzekļiem, 

sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām 

tehniskām vienībām, kas neatbilst 

prasībām, vai attiecībā uz to izplatītajiem 

transportlīdzekļiem, sistēmām, 

sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām 

vienībām, detaļām vai aprīkojumu, kas 

rada apdraudējumu videi, veselībai un 

drošībai 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja izplatītājs uzskata, ka 2. Ja izplatītājs uzskata, ka 
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transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība, ko tas ir darījis 

pieejamu tirgū, neatbilst šai regulai, tas 

informē ražotāju vai importētāju, lai 

nodrošinātu, ka tiek veikti atbilstoši 

pasākumi saskaņā ar 12. panta 1. punktu 

vai 15. panta 1. punktu ar mērķi nodrošināt 

konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības atbilstību vai attiecīgā gadījumā 

izņemt to no tirgus vai atsaukt. 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība, ko tas ir darījis 

pieejamu tirgū, neatbilst šai regulai, tas 

informē Komisiju, ražotāju, importētāju 

un apstiprinātāju iestādi, kā arī tirgus 

uzraudzības iestādi, lai nodrošinātu, ka 

tiek veikti atbilstoši pasākumi saskaņā ar 

12. panta 1. punktu vai 15. panta 1. punktu 

ar mērķi nodrošināt konkrētā 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai 

atsevišķas tehniskas vienības atbilstību vai 

attiecīgā gadījumā izņemt to no tirgus vai 

atsaukt. 

 

Grozījums Nr.  61 

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. Tā ietver arī 

pārbaudi par to, vai sistēmas, kurām tipa 

apstiprinājums ir piešķirts atsevišķi, pēc 

uzstādīšanas gatavā transportlīdzeklī vēl 

joprojām atbilst minētajiem tipa 

apstiprinājumiem. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) visus datus, rasējumus, fotoattēlus 

un citu būtisku informāciju; 

(b) visus datus, rasējumus, fotoattēlus 

un citu būtisku informāciju, tostarp visas 

dzinēja vadības stratēģijas, ko izmanto 

dažādos lietošanas apstākļos 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem 

dienestiem ir piekļuve transportlīdzekļa 

programmatūrai un algoritmiem. 

Apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem 

dienestiem ir piekļuve transportlīdzekļa 

programmatūrai un algoritmiem. Lai 

pildītu 8. pantā norādītos pienākumus un 

9. pantā aprakstīto pārbaužu vajadzībām, 

tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai 

ir piekļuve transportlīdzekļa 

programmatūrai un algoritmiem. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šāda piekļuve attiecas uz programmatūru 

drošības un vides jomā un aparatūru, 

tostarp to transportlīdzekļa sistēmu un 

apakšsistēmu algoritmiem, kuras ir 

nepieciešamas verificēšanai un 

apstiprinājuma sniegšanai. 

Programmatūras stāvoklis tiek aprakstīts 

tā, lai jebkādas izmaiņas ir nekavējoties 

redzamas. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Apstiprinātāja iestāde par katru 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības tipu, ko tā ir 

apstiprinājusi, viena mēneša laikā pēc ES 

tipa apstiprinājuma sertifikāta izsniegšanas 

vai grozīšanas nosūta pārējo dalībvalstu 

apstiprinātājām iestādēm un Komisijai 

transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma 

sertifikāta kopiju un pielikumus, tostarp 

testa ziņojumus, kas minēti 23. pantā. 

Kopiju nosūta, izmantojot kopēju drošu 

elektronisku apmaiņas sistēmu vai drošas 

elektroniskas datnes veidā. 

1. Apstiprinātāja iestāde par katru 

transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības tipu, ko tā ir 

apstiprinājusi, viena mēneša laikā pēc ES 

tipa apstiprinājuma sertifikāta izsniegšanas 

vai grozīšanas nosūta pārējo dalībvalstu 

apstiprinātājām iestādēm un Komisijai 

transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma 

sertifikāta kopiju un I un III pielikumā 

aprakstītos pielikumus, tostarp testa 

ziņojumus, kas minēti 23. pantā. 

Pielikumos iekļauj vismaz datus attiecībā 

uz: 

 -  testējamā transportlīdzekļa 

masu/svaru; 

 -  testēšanas temperatūru; 

 -  ceļa slodzes koeficientiem; 

 -  testēšanas laikā izmantotām 

nebūtiskām ierīcēm (klimata kontroles 

sistēmas, audio un plašsaziņas līdzekļu 

sistēmas utt.); 

 -  informāciju par riepām (modelis, 

izmēri, spiediens); 

 -  transportlīdzeklim raksturīgajiem 

pārnesumu pārslēgšanas punktiem; 

 -  testēšanas laikā izmatoto 

vadīšanas veidu; 

 -  aerodinamisko pretestību; 

 -  testējamā transportlīdzekļa rites 

pretestību; 

 -  katrā posmā izmatotajiem 

tehniskajiem dienestiem. 

 Kopiju nosūta, izmantojot kopēju drošu 

elektronisku apmaiņas sistēmu vai drošas 

elektroniskas datnes veidā. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja citas dalībvalsts apstiprinātāja 

iestāde vai Komisija to pieprasa, 

apstiprinātāja iestāde, kas izsniegusi ES 

tipa apstiprinājumu, viena mēneša laikā 

pēc minētās prasības saņemšanas nosūta 

pieprasītājai apstiprinātājai iestādei ES tipa 

apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar 

pielikumiem, izmantojot kopēju drošu 

elektronisku apmaiņas sistēmu vai nosūtot 

tos drošas elektroniskas datnes veidā. 

3. Ja citas dalībvalsts apstiprinātāja 

iestāde vai Komisija to pieprasa, 

apstiprinātāja iestāde, kas izsniegusi ES 

tipa apstiprinājumu, viena mēneša laikā 

pēc minētās prasības saņemšanas nosūta 

pieprasītājai apstiprinātājai iestādei ES tipa 

apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar 

I un III pielikumā aprakstītajiem 

pielikumiem, izmantojot kopēju drošu 

elektronisku apmaiņas sistēmu vai nosūtot 

tos drošas elektroniskas datnes veidā. Šajos 

pielikumos iekļauj vismaz datus attiecībā 

uz: 

 -  testējamā transportlīdzekļa 

masu/svaru; 

 -  testēšanas temperatūru; 

 -  ceļa slodzes koeficientiem; 

 -  testēšanas laikā izmantotām 

nebūtiskām ierīcēm (klimata kontroles 

sistēmas, audio un plašsaziņas līdzekļu 

sistēmas utt.); 

 -  informāciju par riepām (modelis, 

izmēri, spiediens); 

 -  transportlīdzeklim raksturīgajiem 

pārnesumu pārslēgšanas punktiem; 

 -  testēšanas laikā izmatoto 

vadīšanas veidu; 

 -  aerodinamisko pretestību; 

 -  testējamā transportlīdzekļa rites 

pretestību; 

 -  katrā posmā izmatotajiem 

tehniskajiem dienestiem. 

 Šo kopiju nosūta, izmantojot kopēju drošu 

elektronisku apmaiņas sistēmu vai drošas 

elektroniskas datnes veidā. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Apstiprinātāja iestāde nekavējoties 

informē pārējo dalībvalstu apstiprinātājas 

iestādes un Komisiju par ES tipa 

apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, 

izklāstot sava lēmuma pamatojumu. 

4. Apstiprinātāja iestāde nekavējoties 

informē pārējo dalībvalstu apstiprinātājas 

iestādes un Komisiju par ES tipa 

apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, 

izklāstot sava lēmuma pamatojumu. 

Apstiprinātāja iestāde iekļauj savā 

pamatotajā lēmumā visus testa rezultātus, 

tostarp vismaz datus attiecībā uz: 

 -  testējamā transportlīdzekļa 

masu/svaru; 

 -  testēšanas temperatūru; 

 -  ceļa slodzes koeficientiem; 

 -  testēšanas laikā izmantotām 

nebūtiskām ierīcēm (klimata kontroles 

sistēmas, audio un plašsaziņas līdzekļu 

sistēmas utt.); 

 -  informāciju par riepām (modelis, 

izmēri, spiediens); 

 -  transportlīdzeklim raksturīgajiem 

pārnesumu pārslēgšanas punktiem; 

 -  testēšanas laikā izmatoto 

vadīšanas veidu; 

 -  aerodinamisko pretestību; 

 -  testējamā transportlīdzekļa rites 

pretestību; 

 -  katrā posmā izmatotajiem 

tehniskajiem dienestiem. 

 Tās pamatoto lēmumu nosūta, izmantojot 

kopēju drošu elektronisku apmaiņas 

sistēmu vai drošas elektroniskas datnes 

veidā. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4a. Apstiprinātāja iestāde bez liekas 



 

AD\1112968LV.docx 33/51 PE587.469v01-00 

 LV 

kavēšanās atjaunina 10. panta 2.a punktā 

minēto publisko tiešsaistes datubāzi, kad 

ir izsniegts vai atsaukts jauns tipa 

apstiprinājums un katru reizi, kad ir 

atklāta neatbilstība šai regulai vai ir 

veikta kāda koriģējoša darbība. 

Apstiprinātāja iestāde atjauninājumā 

iekļauj 1. vai 3. punktā norādītos datus. 

 

Grozījums Nr.  69 

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.  70 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Nepieciešamos testus veic ar 

transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām 

un atsevišķām tehniskām vienībām, kas 

precīzi atbilst apstiprināmajam tipam. 

3. Nepieciešamos testus veic ar 

transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām 

un atsevišķām tehniskām vienībām, kas 

precīzi atbilst apstiprināmajam tipam. 

Veicot testus saistībā ar gatava 

transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, 

iestādes nodrošina, ka testēšanai 

izraudzītie transportlīdzekļi nav tādi, kas 

izraisīs rezultātus, kas ir sistemātiski 

atšķirīgi no snieguma, kad šos 

transportlīdzekļus ekspluatē saprātīgi 

paredzamos normālas darbības un 

izmantošanas apstākļos. 
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Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Gatava transportlīdzekļa tipa 

apstiprināšanas gadījumā iestādes 

nodrošina, ka testēšanai izraudzītie 

transportlīdzekļi nav tādi, kas izraisīs 

rezultātus, kas ir sistemātiski atšķirīgi no 

snieguma, kad šos transportlīdzekļus 

ekspluatē saprātīgi paredzamos normālas 

darbības un izmantošanas apstākļos. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Veicot verifikācijas testēšanu 

saskaņā ar 2. un 4. punktu, apstiprinātāja 

iestāde izraugās citu tehnisko dienestu, 

kas nav sākotnējā tipa apstiprinājuma 

testiem izmantotais tehniskais dienests. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

30. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts nodevu struktūra tipa 

apstiprināšanas un tirgus uzraudzības 

izdevumu segšanai 

Finansējums tipa apstiprināšanas un tirgus 

uzraudzības izdevumu segšanai 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts 
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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 nodrošina, ka 

nepastāv interešu konflikts, funkciju 

pārklāšanās vai komerciālas saiknes starp 

valsts tipa apstiprināšanas vai tirgus 

uzraudzības iestādēm, tehniskajiem 

dienestiem un ražotājiem. Lai to 

nodrošinātu, tās nosaka neatkarīgus un 

pārredzamus finansēšanas noteikumus 

attiecībā uz tādu izdevumu segšanu, kas 

saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas 

un tirgus uzraudzības darbībām, kā arī ar 

tipa apstiprināšanas testiem un ražošanas 

atbilstības testiem un pārbaudēm, ko veic 

dalībvalstu pilnvarotie tehniskie dienesti.  

 

Grozījums Nr.  75 

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. Nodevas iekasē no ražotājiem, kuri 

ir pieteikušies tipa apstiprinājumam 

attiecīgajā dalībvalstī. Tehniskie dienesti 

šīs nodevas tiešā veidā neiekasē. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis var arī ieviest 

administratīvas maksas, ko iekasē no 

ražotājiem atbilstoši ES tirgū katru gadu 

pārdoto transportlīdzekļu skaitam. Šīs 

maksas ir paredzētas, lai finansētu 

tehnisko dienestu veikto tipa 

apstiprināšanas testēšanu un tirgus 

uzraudzības darbības saskaņā ar 8. pantu.  



 

PE587.469v01-00 36/51 AD\1112968LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5a. Komisija līdz 2020. gadam izvērtē 

dalībvalstu finansēšanas noteikumus. 

Veicot izvērtēšanu, Komisija izskata 

iespējas izveidot Savienības mēroga 

nodevu struktūru tādu izdevumu segšanai, 

kas saistīti ar tipa apstiprināšanu un 

tirgus uzraudzības darbībām, lai 

Savienības mērogā būtu saskaņota 

nodevu struktūra. Komisija izskata arī 

iespējas ieviest nodevu par reģistrāciju 

(t. i., par jaunu transportlīdzekļu 

pārdošanu), ar kuras palīdzību varētu 

finansēt plaši īstenotos testus. 

 Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par šī izvērtējuma rezultātiem 

un, vajadzības gadījumā, pievieno šim 

ziņojumam likumdošanas priekšlikumu.  

 

Grozījums Nr.  78 

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 

1. Transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

tipa apstiprinājumu izsniedz uz astoņiem 

gadiem bez derīguma termiņa 

pagarināšanas iespējas. Derīguma termiņu 

norāda tipa apstiprinājuma sertifikātā. 

Beidzoties tipa apstiprinājuma sertifikāta 

derīgumam, ja ražotājs ir iesniedzis 

pieteikumu, to izsniedz atkārtoti bez 

pārbaudēm vienīgi gadījumos, kad 
apstiprinātāja iestāde ir pārliecinājusies, ka 

nav notikušas nekādas attiecīgā 
transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības tipa 
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transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām 

vai atsevišķām tehniskām vienībām. 
izmaiņas un 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. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Persona(-as), kas ir pilnvarota(-as) 

parakstīt atbilstības sertifikātus, ir ražotāja 

darbinieks(-i) un ir pienācīgi pilnvarota(-

as) pilnībā uzņemties ražotāja juridisko 

atbildību attiecībā uz transportlīdzekļa 

konstruēšanu un izgatavošanu vai tā 

ražošanas atbilstību. 

4. Persona(-as), kas ir pilnvarota(-as) 

parakstīt atbilstības sertifikātus, ir ražotāja 

darbinieks(-i) un ir pienācīgi pilnvarota(-

as) uzņemties ražotāja juridisko atbildību 

attiecībā uz transportlīdzekļa konstruēšanu 

un izgatavošanu vai tā ražošanas atbilstību. 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Ja ir izpildīti vajadzīgie 

nosacījumi, lai saskaņotu datu pieejamību 

nepieciešamajām ieinteresētajām 

personām, Komisijai tiek pilnvarota 

saskaņā ar 88. pantu pieņemt deleģēto 

aktu, attiecībā uz šīs regulas 

papildināšanu, lai paredzētu atbilstības 

sertifikāta papīra formā pilnīgu 

aizstāšanu ar elektronisku atbilstības 

sertifikātu. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja vienas dalībvalsts tirgus 

uzraudzības iestādes ir rīkojušās saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu un 

šīs regulas 8. pantu vai ja tām ir pietiekams 

pamats uzskatīt, ka transportlīdzeklis, 

sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska 

vienība, uz ko attiecas šī regula, rada 

nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai 

vai drošībai, vai citiem sabiedrisko interešu 

aizsardzības aspektiem, uz kuriem attiecas 

šī regula, tās par saviem secinājumiem 

nekavējoties informē apstiprinātāju iestādi, 

kas piešķīra apstiprinājumu. 

1. Ja vienas dalībvalsts tirgus 

uzraudzības iestādes ir rīkojušās saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu un 

šīs regulas 8. pantu vai ja tām ir pietiekams 

pamats uzskatīt, ka transportlīdzeklis, 

sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska 

vienība, uz ko attiecas šī regula, rada 

apdraudējumu videi, cilvēku veselībai vai 

drošībai, vai citiem sabiedrisko interešu 

aizsardzības aspektiem, uz kuriem attiecas 

šī regula, tās par saviem secinājumiem 

nekavējoties informē apstiprinātāju iestādi, 

kas piešķīra apstiprinājumu. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā panta 1. punktā minētā apstiprinātāja 

iestāde novērtē šo transportlīdzekli, 

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko 

vienību, novērtējumā aptverot visas šajā 

regulā noteiktās prasības. Attiecīgie 

ekonomikas dalībnieki pilnībā sadarbojas 

ar apstiprinātājām iestādēm un tirgus 

uzraudzības iestādēm. 

Šā panta 1. punktā minētā apstiprinātāja 

iestāde novērtē šo transportlīdzekli, 

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko 

vienību, novērtējumā aptverot visas šajā 

regulā noteiktās prasības. Attiecīgie 

ekonomikas dalībnieki pilnībā sadarbojas 

ar apstiprinātājām iestādēm un tirgus 

uzraudzības iestādēm un nekavējoties 

nodrošina tām piekļuvi jebkādai 

informācijai, ko tās pieprasa. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

52. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Prasībām atbilstīgi transportlīdzekļi, 

sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas 

tehniskas vienības, kas rada nopietnu 

apdraudējumu drošībai vai nopietnu 

Prasībām atbilstīgi transportlīdzekļi, 

sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas 

tehniskas vienības, kas rada nopietnu 

apdraudējumu videi vai veselībai un 
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apdraudējumu veselībai un videi drošībai. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 

49. panta 1. punktu dalībvalsts konstatē, 

ka, lai gan transportlīdzekļi, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības atbilst piemērojamām prasībām 

vai ir pareizi marķētas, tomēr tās nopietni 

apdraud drošību vai var nopietni kaitēt 

videi vai sabiedrības veselībai, tā pieprasa 

attiecīgajam ekonomikas dalībniekam veikt 

visus atbilstīgos korektīvos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka attiecīgais 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai 

atsevišķa tehniska vienība, kad tā laista 

tirgū, reģistrēta vai nodota ekspluatācijā, 

vairs nerada šādu risku, vai arī tā veic 

ierobežojošus pasākumus, lai šādu 

transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību izņemtu no 

tirgus vai atsauktu to samērīgā laikposmā 

atkarībā no apdraudējuma būtības. 

Ja pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 

49. panta 1. punktu dalībvalsts konstatē, 

ka, lai gan transportlīdzekļi, sistēmas, 

sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas 

vienības atbilst piemērojamām prasībām 

vai ir pareizi marķētas, tomēr tās nopietni 

apdraud drošību, vidi vai veselību, tā 

pieprasa attiecīgajam ekonomikas 

dalībniekam veikt visus atbilstīgos 

korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

attiecīgais transportlīdzeklis, sistēma, 

sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, 

kad tā laista tirgū, reģistrēta vai nodota 

ekspluatācijā, vairs nerada šādu risku, vai 

arī tā veic ierobežojošus pasākumus, 

pieprasot šādu transportlīdzekli, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 

izņemt no tirgus vai atsaukt to samērīgā 

laikposmā atkarībā no apdraudējuma 

būtības. 

 

Grozījums Nr.  85 

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.  86 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 1. punkts 
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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 

pieejamus tirgū, reģistrēšanu vai nodošanu 

ekspluatācijā vai lai pieprasītu to 

izņemšanu no minētā tirgus vai to 

atsaukšanu, tostarp tā tipa apstiprinājuma 

anulēšanu, ko izsniegusi apstiprinātāja 

iestāde, kas piešķīra ES tipa 

apstiprinājumu, līdz brīdim, kamēr 

attiecīgais ekonomikas dalībnieks ir veicis 

visus atbilstīgos korektīvos pasākumus, lai 

nodrošinātu šo attiecīgo transportlīdzekļu, 

sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku 

vienību atbilstību. 

 

Grozījums Nr.  87 

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 

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 
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tipam, tā var īstenot atbilstīgus 

ierobežojošus pasākumus saskaņā ar 53. 

panta 1. punktu. 

tipam, tā īsteno atbilstīgus ierobežojošus 

pasākumus saskaņā ar 53. panta 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

64.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 64.a pants 

 Informācija tehniskās apskates iestādēm 

un remonta un tehniskās apkopes 

iestādēm 

 Transportlīdzekļu kontroles testi ir jāveic 

dažādos to darbmūža posmos, jo īpaši, kad 

tiek veiktas tehniskās apskates, lai 

nodrošinātu, ka emisijas paliek atbilstošas 

visā to darbmūža laikā. Neatkarīgiem 

uzņēmumiem, tostarp tehniskās apskates 

centriem attiecīgi ir jābūt pieejamai 

pienācīgai informācijai no ražotājiem un 

mērīšanas aprīkojumam, kas līdzvērtīgs 

tipa apstiprinājumā izmantotajam. 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

65. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Neatkarīgiem uzņēmumiem sniedz 

piekļuvi vienlaikus un tādam pašam 

saturam kā ražotājiem un to 

pilnvarotajiem tirgotājiem saistībā ar 

attālinātas diagnostikas atbalsta 

sniegšanu. Tomēr neatkarīgie uzņēmumi 

nedrīkst uzglabāt pieejamos datus un 

informāciju, kas tiem darīta pieejama, un 

tiem ir pienākums dzēst šos datus un 

informāciju tūlīt pēc attālinātas 

diagnostikas atbalsta sniegšanas. 
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Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

65. pants – 10.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu 

attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, lai 

izveidotu XVIIIA pielikumu, ņemot vērā 

tehnoloģiju attīstību digitālo datu 

apmaiņas jomā, kur izmanto bezvadu 

plaša apgabala tīklu, nodrošinot 

neatkarīgiem uzņēmumiem ilgstošu tiešu 

piekļuvi transportlīdzekļa datiem un 

resursiem un konkurences neitralitāti ar 

tehnisko projektu. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

69. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Uzņēmumiem ir tiesības neatkarīgi 

vai caur asociāciju iesniegt sūdzību savas 

valsts iestādei, kura trīs mēnešu laikā 

veiks izmeklēšanu par sūdzību un 

pārbaudīs attiecīgā transportlīdzekļa 

atbilstību. 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

71. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tipa apstiprinātāja iestāde, ko 

dalībvalsts ir pilnvarojusi saskaņā ar 7. 

panta 3. punktu, turpmāk — “tipa 

apstiprinātāja iestāde”, ir atbildīga par 

tehnisko dienestu, tostarp attiecīgā 

gadījumā par to apakšuzņēmēju vai 

meitasuzņēmumu, novērtēšanu, 

1. Tipa apstiprinātāja iestāde, ko 

dalībvalsts ir pilnvarojusi saskaņā ar 7. 

panta 3. punktu, turpmāk — “tipa 

apstiprinātāja iestāde”, ir atbildīga par 

tehnisko dienestu, tostarp attiecīgā 

gadījumā par to apakšuzņēmēju vai 

meitasuzņēmumu, novērtēšanu, 
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pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību. pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību. 

Dalībvalstis var deleģēt šo tehnisko 

dienestu vai to apakšuzņēmēju vai 

meitasuzņēmumu novērtēšanu un 

uzraudzību valsts akreditācijas struktūrai. 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija var uz laiku vai pavisam apturēt 

tipa apstiprinātājas iestādes darbību 

attiecīgās tipa apstiprinātājas iestādes 

pienākumu nopietnas neizpildes 

gadījumā.  

 

Grozījums Nr.  94 

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. 

Saskaņā ar 10. pantu izveidotais Forums 

sagatavo salīdzinošās izvērtēšanas darba 

plānu, nodrošinot atbilstīgu rotāciju 

attiecībā uz tipa apstiprinātājām iestādēm, 

kuras veic izvērtēšanu, un tipa 

apstiprinātājām iestādēm, kuras 

izvērtējamas. Salīdzinošās izvērtēšanas 

regularitāte un tipa apstiprinātājas 

iestādes izvērtēšanas personāla sastāvs 

var atšķirties atkarībā no 

transportlīdzekļu kategoriju vai sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

tipa apstiprināšanu skaita, ko veic 

izvērtējamā tipa apstiprinātāja iestāde 

attiecīgajā dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 
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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. 

Salīdzinošajā izvērtēšanā ietver tipa 

apstiprināšanas procedūru un šīs regulas 

prasību pareizas īstenošanas pārbaudi, 

izsniegto tipa apstiprinājumu izlases 

pārbaudi un tā tehniskā dienesta 

apmeklējumu uz vietas, par kuru atbild 

izvērtējamā iestāde. Komisija var 

piedalīties salīdzinošajā izvērtēšanā, un 

lēmumu piedalīties tā pieņem uz riska 

novērtējuma pamata. 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tipa apstiprinātājas iestādes ir mudinātas 

saņemt akreditāciju saskaņā ar EN ISO 

standartiem.  

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

72. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) B kategorija — šajā regulā un IV 

pielikumā minētajos normatīvajos aktos 

norādīto testu uzraudzība, ja šādus testus 

veic ražotāja vai kādas trešās personas 

telpās; 

(b) B kategorija — šajā regulā un IV 

pielikumā minētajos normatīvajos aktos 

norādīto testu uzraudzība, ja šādus testus 

veic kādas trešās personas telpās; šīs 

kategorijas testēšanai piemēro atkāpi. B 

kategorijas testus neatļauj visa 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu 

gadījumā; 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

76. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iekšējais tehniskais dienests atbilst 

šādām prasībām: 

svītrots 

(a)  to ir akreditējusi valsts 

akreditācijas struktūra, kā noteikts 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. 

punktā un atbilstīgi šīs regulas V 

pielikuma 1. un 2. papildinājumam; 

 

(b)  iekšējais tehniskais dienests, 

tostarp tā darbinieki, ir organizatoriski 

identificējami, un to rīcībā ražotāja 

uzņēmumā, kurā tie ietilpst, ir ziņojumu 

sniegšanas metodes, kas nodrošina to 

objektivitāti un pierāda to attiecīgajai 

valsts akreditācijas struktūrai; 

 

(c)  ne iekšējais tehniskais dienests, ne 

tā darbinieki neiesaistās darbībās, kas 

varētu būt pretrunā iekšējā tehniskā 

dienesta neatkarībai vai integritātei 

attiecībā uz tām darbībām, kuru veikšanai 

tas ir pilnvarots; 

 

(d)  tas sniedz savus pakalpojumus 

tikai ražotāja uzņēmumam, kurā tas 

ietilpst. 

 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

80. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Divos mēnešos pēc minētā tehniskā 

dienesta novērtējuma pabeigšanas 

dalībvalstis par minētajām uzraudzības 

darbībām informē Komisiju un pārējās 

dalībvalstis. Ziņojumos iekļauj 

novērtējuma kopsavilkumu, ko dara 

publiski pieejamu. 

Divos mēnešos pēc minētā tehniskā 

dienesta novērtējuma pabeigšanas 

dalībvalstis par minētajām uzraudzības 

darbībām informē Komisiju un pārējās 

dalībvalstis, neradot papildu slodzi 

pārvaldes vai cilvēkresursu ziņā. 

Ziņojumos iekļauj pilnu novērtējuma 

kopsavilkumu, ko dara publiski pieejamu. 

 

Grozījums Nr.  100 
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Regulas priekšlikums 

81. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai 

ir paustas šaubas par tehniskā dienesta 

kompetenci vai par to, vai tehniskais 

dienests joprojām atbilst prasībām un 

izpilda pienākumus, kas uz to attiecas 

saskaņā ar šo regulu. Tā var sākt šādu 

izmeklēšanu arī pēc savas iniciatīvas. 

Komisija sadarbībā ar tipa apstiprinātāju 

iestādi attiecīgajā dalībvalstī izmeklē visus 

gadījumus, kad tai ir paustas šaubas par 

tehniskā dienesta kompetenci vai par to, 

vai tehniskais dienests joprojām atbilst 

prasībām un izpilda pienākumus, kas uz to 

attiecas saskaņā ar šo regulu. Tā var sākt 

šādu izmeklēšanu arī pēc savas iniciatīvas. 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

81. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minētās 

izmeklēšanas ietvaros Komisija apspriežas 

ar tās dalībvalsts tipa apstiprinātāju iestādi, 

kurā tehniskais dienests veic savu darbību. 

Minētās dalībvalsts tipa apstiprinātāja 

iestāde Komisijai pēc tās pieprasījuma 

sniedz visu būtisko informāciju par 

veiktspēju un atbilstību prasībām attiecībā 

uz konkrētā tehniskā dienesta neatkarību 
un kompetenci. 

2. Šā panta 1. punktā minētās 

izmeklēšanas ietvaros Komisija sadarbojas 

ar tās dalībvalsts tipa apstiprinātāju iestādi, 

kurā tehniskais dienests veic savu darbību. 

Minētās dalībvalsts tipa apstiprinātāja 

iestāde Komisijai pēc tās pieprasījuma 

sniedz visu būtisko informāciju par 

attiecīgā tehniskā dienesta darbu un tā 

atbilstību prasībām neatkarības un 

kompetences jomā. 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

86. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis iekasē nodevas no 

tehniskajiem dienestiem, kas piesakās 

pilnvarojuma saņemšanai un veic darbību 

to teritorijā, lai pilnībā vai daļēji segtu 

izmaksas saistībā ar darbībām, ko veikušas 

valsts iestādes, kas saskaņā ar šo regulu ir 

atbildīgas par tehniskajiem dienestiem. 

1. Dalībvalstis iekasē nodevas no 

tehniskajiem dienestiem, kas piesakās 

pilnvarojuma saņemšanai un veic darbību 

to teritorijā, lai segtu izmaksas saistībā ar 

darbībām, ko veikušas valsts iestādes, kas 

saskaņā ar šo regulu ir atbildīgas par 

tehniskajiem dienestiem. 
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Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

88. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. 

punktā, 5. panta 2. punktā, 10. panta 3. 

punktā, 22. panta 3. punktā, 24. panta 3. 

punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 2. 

punktā, 28. panta 5. punktā, 29. panta 6, 

punktā, 34. panta 2. punktā, 55. panta 2. un 

3. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 3. 

punktā, 65. panta 10. punktā, 76. panta 4. 

punktā un 90. panta 2. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas. 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

2. punktā, 5. panta 2. punktā, 8. panta 

10. punktā, 10. panta 3. punktā, 22. panta 

3. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. panta 

5. punktā, 26. panta 2. punktā, 28. panta 

5. punktā, 29. panta 6. punktā, 34. panta 

2. punktā, 55. panta 2. un 3. punktā, 

56. panta 2. punktā, 60. panta 3. punktā, 

65. panta 10. punktā, 76. panta 4. punktā 

un 90. panta 2. punktā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 

no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

88. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. punktā, 

5. panta 2. punktā, 10. panta 3. punktā, 22. 

panta 3. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. 

panta 5. punktā, 26. panta 2. punktā, 28. 

panta 5. punktā, 29. panta 6. punktā, 34. 

panta 2. punktā, 55. panta 2. un 3. punktā, 

56. panta 2. punktā, 60. panta 3. punktā, 

65. panta 10. punktā. 76. panta 4. punktā 

un 90. panta 2. punktā minēto pilnvaru 

deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā datumā, 

kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā 

esošos deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. punktā, 

5. panta 2. punktā, 8. panta 10. punktā, 

10. panta 3. punktā, 22. panta 3. punktā, 

24. panta 3. punktā, 25. panta 5. punktā, 

26. panta 2. punktā, 28. panta 5. punktā, 

29. panta 6. punktā, 34. panta 2. punktā, 

55. panta 2. un 3. punktā, 56. panta 

2. punktā, 60. panta 3. punktā, 65. panta 

10. punktā, 76. panta 4. punktā un 

90. panta 2. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā datumā, 

kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā 

esošos deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  105 
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Regulas priekšlikums 

88. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 5. 

panta 2. punktu, 10. panta 3. punktu, 22. 

panta 3. punktu, 24. panta 3. punktu, 25. 

panta 5. punktu, 26. panta 2. punktu, 28. 

panta 5. punktu, 29. panta 6. punktu, 34. 

panta 2. punktu, 55. panta 2. un 3. punktu, 

56. panta 2. punktu, 60. panta 3. punktu, 

65. panta 10. punktu, 76. panta 4. punktu 

un 90. panta 2. punktu pieņemts deleģētais 

akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 

no dienas, kad minētais akts tika paziņots 

Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 

diviem mēnešiem. 

5. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 

5. panta 2. punktu, 8. panta 10. punktu, 

10. panta 3. punktu, 22. panta 3. punktu, 

24. panta 3. punktu, 25. panta 5. punktu, 

26. panta 2. punktu, 28. panta 5. punktu, 

29. panta 6. punktu, 34. panta 2. punktu, 

55. panta 2. un 3. punktu, 56. panta 

2. punktu, 60. panta 3. punktu, 65. panta 

10. punktu, 76. panta 4. punktu un 

90. panta 2. punktu pieņemts deleģētais 

akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 

no dienas, kad minētais akts tika paziņots 

Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 

diviem mēnešiem. 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

89. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tipa apstiprināšanas testu rezultātu 

viltošana; 

(b) tipa apstiprināšanas testu rezultātu 

viltošana, kas nozīmē, ka rezultātus nevar 

empīriski atkārtot jaunā testēšanas vidē, 

kur nosacījumus un vērtības var 

pārbaudīt attiecīgās iestādes; 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

90. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijas piemērotās administratīvās soda Komisijas piemērotās administratīvās soda 
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naudas netiek noteiktas papildus 

sankcijām, kuras dalībvalstis par to pašu 

pārkāpumu piemēro saskaņā ar 89. pantu, 

un nepārsniedz EUR 30 000 par 

neatbilstīgo transportlīdzekli, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību. 

naudas var noteikt papildus sankcijām, 

kuras dalībvalstis par to pašu pārkāpumu 

piemēro saskaņā ar 89. pantu, taču tās 

nepārsniedz EUR 30 000 par neatbilstīgo 

transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai 

atsevišķu tehnisku vienību. 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

90.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 90.a pants 

 Tirgus uzraudzības un tipa 

apstiprināšanas kontroles iestāžu sistēmas 

pārskatīšana 

 1. Komisija līdz 2018. gada 

decembrim veic pārskatīšanu, lai izvērtētu 

iespējas uzlabot iestāžu sistēmu tirgus 

uzraudzības un tipa apstiprināšanas 

kontroles uzraudzības jomā, tostarp 

neatkarīgas Eiropas tirgus uzraudzības 

un tipa apstiprināšanas kontroles iestādes 

izveidi. Pārskatīšanas gaitā Komisija jo 

īpaši izvērtē: 

 (a) vispiemērotāko veidu, lai 

nodrošinātu augsta līmeņa tehniskās 

zināšanas, tipa apstiprinājuma testēšanas 

un ekspluatācijas laikā veikto uzraudzības 

pārbaužu saskaņošanu, kā arī garantētu 

pilnīgu neatkarību, tādējādi veicinot 

vienotā tirgus sekmīgu darbību, 

nodrošinot labumu patērētājiem un 

uzņēmumiem, kā arī augstu sabiedrības 

veselības un vides aizsardzības līmeni. 

 (b) nepieciešamību nodrošināt 

pārredzamību, izvairīšanos no interešu 

konfliktiem un administratīvo uzraudzības 

pasākumu vienkāršošanu. 

 Komisijai ņem vērā EMIS komitejas 

iespējamos ieteikumus un secinājumus. 

 Pabeidzot šo pārskatīšanu, Komisija 

vajadzības gadījumā iesniedz 

likumdošanas priekšlikumu. 
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Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

90.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 90.b pants 

 Komisijai piešķirto pilnvaru termiņa 

beigas 

 Komisijai piešķirto pilnvaru, kas minētas 

9. panta 1., 2., 3. un 5. punktā un 51., 53., 

54., 58., 77., 78., 79., 80., 81. un 82. pantā 

piemērošanas termiņš beidzas piecus 

gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas.  
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