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Grozījums Nr. 294
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai pabeigtu Savienības iekšējā tirgus 
izveidi un nodrošinātu tā darbību, 
dalībvalstu apstiprinājuma sistēmas ir 
jāaizstāj ar Savienības apstiprinājuma 
procedūru, kuras pamatā ir pilnīgas 
saskaņošanas princips, vienlaikus pienācīgi 
ņemot vērā apsvērumus par izmaksu 
samērojamību ar ieguvumiem un īpašu 
vērību piegriežot maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

(2) Lai pabeigtu Savienības iekšējā tirgus 
izveidi un nodrošinātu tā darbību, un 
veicinātu nozares konkurētspēju, 
dalībvalstu apstiprinājuma sistēmas ir 
jāaizstāj ar Savienības apstiprinājuma 
procedūru, kuras pamatā ir pilnīgas 
saskaņošanas princips, vienlaikus pienācīgi 
ņemot vērā apsvērumus par izmaksu 
samērojamību ar ieguvumiem un īpašu 
vērību piegriežot maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 295
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu teicamu ceļu satiksmes 
drošību, darba drošību un vides 
aizsardzību, jāharmonizē tehniskās 
prasības un vides standarti, kas 
piemērojami transportlīdzekļiem, 
sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām 
tehniskām vienībām attiecībā uz tipa 
apstiprinājumu.

(5) Lai nodrošinātu teicamu ceļu satiksmes 
drošību, darba drošību, vides aizsardzību 
un saskaņotu ES tipa apstiprināšanas 
sistēmu, jāharmonizē tehniskās prasības un 
vides standarti, kas piemērojami 
transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām 
un atsevišķām tehniskām vienībām 
attiecībā uz tipa apstiprinājumu.

Or. lt
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Grozījums Nr. 296
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir lietderīgi noteikt principu, ka 
transportlīdzeklis jākonstruē, jāizgatavo un 
jāmontē tā, lai samazinātu ievainojumu 
risku transportlīdzeklī esošām personām un 
citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Šajā 
saistībā ir nepieciešams, lai izgatavotāji 
nodrošinātu transportlīdzekļa atbilstību šajā 
regulā noteiktajām attiecīgajām prasībām. 
Minētajiem noteikumiem cita starpā 
jāietver prasības attiecībā uz 
transportlīdzekļa konstrukcijas integritāti, 
sistēmām, kas palīdz vadītājam kontrolēt 
transportlīdzekli, sistēmām, kas vadītājam 
nodrošina redzamību un informāciju par 
transportlīdzekļa stāvokli un apkārtējo vidi, 
transportlīdzekļa apgaismojuma sistēmām, 
transportlīdzeklī esošu personu 
aizsardzības sistēmām, transportlīdzekļa 
ārpusi un aprīkojumu, transportlīdzekļa 
masu un gabarītiem un transportlīdzekļa 
riepām.

(13) Ir lietderīgi noteikt principu, ka 
transportlīdzeklis jākonstruē, jāizgatavo un 
jāmontē tā, lai samazinātu ievainojumu 
risku transportlīdzeklī esošām personām un 
citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, un 
aizsargāt Savienības iekšējo tirgu no 
nekvalitatīviem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības transportlīdzekļiem, kas 
var apdraudēt dzīvību un nodarīt 
kaitējumu cilvēka veselībai un apkārtējai 
videi. Šajā saistībā ir nepieciešams, lai 
izgatavotāji nodrošinātu transportlīdzekļa 
atbilstību šajā regulā noteiktajām 
attiecīgajām prasībām. Minētajiem 
noteikumiem cita starpā jāietver prasības 
attiecībā uz transportlīdzekļa konstrukcijas 
integritāti, sistēmām, kas palīdz vadītājam 
kontrolēt transportlīdzekli, sistēmām, kas 
vadītājam nodrošina redzamību un 
informāciju par transportlīdzekļa stāvokli 
un apkārtējo vidi, transportlīdzekļa 
apgaismojuma sistēmām, transportlīdzeklī 
esošu personu aizsardzības sistēmām, 
transportlīdzekļa ārpusi un aprīkojumu, 
transportlīdzekļa masu un gabarītiem un 
transportlīdzekļa riepām.

Or. lt

Grozījums Nr. 297
Toine Manders

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Transportlīdzekļiem, uz kuriem 
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attiecas šī regula un kurus izmanto ceļu 
būvniecībā, jāatbilst tādām pašām 
prasībām kā ceļu būvniecības 
transportlīdzekļiem, lai novērstu negodīgu 
konkurenci ar ceļu būvniecības 
transportlīdzekļiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 298
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu 
tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem 
izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt 
pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa 
izgatavotājam zināmu informāciju, 
piemēram, tehnisko informāciju, tai 
skaitā rasējumus, kas nepieciešami 
rezerves daļu izstrādāšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu 
tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem 
izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt 
pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa 

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu 
tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem 
izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt 
pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa 
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izgatavotājam zināmu informāciju, 
piemēram, tehnisko informāciju, tai skaitā 
rasējumus, kas nepieciešami rezerves daļu 
izstrādāšanai.

izgatavotājam zināmu informāciju, 
piemēram, tehnisko informāciju, kas 
nepieciešama rezerves daļu izstrādāšanai.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu paredzēt piekļuvi rasējumiem atsevišķu tehnikas vienību vai sastāvdaļu 
izgatavotājiem. Rasējumi ir transportlīdzekļa ražotāja intelektuālais īpašums un tie nav 
jādara zināmi trešām personām. Sniedzamā informācija uzskaitīta XVI nodaļas 47. panta 
3. punktā attiecībā uz RMI.

Grozījums Nr. 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu 
tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem 
izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt 
pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa 
izgatavotājam zināmu informāciju, 
piemēram, tehnisko informāciju, tai skaitā 
rasējumus, kas nepieciešami rezerves daļu 
izstrādāšanai.

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu 
tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem 
izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt 
pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa 
izgatavotājam zināmu informāciju, 
piemēram, tehnisko informāciju, kas 
nepieciešama rezerves daļu izstrādāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu (20) Lai ļautu sastāvdaļu vai atsevišķu 



AM\881687LV.doc 7/70 PE475.768v01-00

LV

tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem 
izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt 
pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa 
izgatavotājam zināmu informāciju, 
piemēram, tehnisko informāciju, tai skaitā 
rasējumus, kas nepieciešami rezerves daļu 
izstrādāšanai.

tehnisku vienību izgatavotājiem pieteikties 
sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību 
ES tipa apstiprināšanai vai atļaujām, šiem 
izgatavotājiem ir arī nepieciešams darīt 
pieejamu noteiktu vien transportlīdzekļa 
izgatavotājam zināmu informāciju, 
piemēram, tehnisko informāciju, tai skaitā 
nepatentētus rasējumus, kas nepieciešami 
rezerves daļu izstrādāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it 
īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, 
brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību 
sniegt pakalpojumus, ir nepieciešama 
neierobežota piekļuve informācijai par 
transportlīdzekļu remontu, izmantojot 
standartformātu, ko lieto tehniskās 
informācijas iegūšanai, un efektīva 
konkurence transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
pakalpojumu tirgū. Liela šādas 
informācijas daļa saistīta ar iebūvētām 
diagnostikas (OBD) sistēmām un to 
mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa 
sistēmām. Ir jānosaka tehniskās 
specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju 
tīmekļa vietnēm, kā arī konkrēti 
pasākumi, lai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem nodrošinātu pienācīgu 
piekļuvi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it 
īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus, ir nepieciešama 
neierobežota piekļuve informācijai par 
transportlīdzekļu remontu, izmantojot 
standartformātu, ko lieto tehniskās 
informācijas iegūšanai, un efektīva 
konkurence transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
pakalpojumu tirgū. Liela šādas 
informācijas daļa saistīta ar iebūvētām 
diagnostikas (OBD) sistēmām un to 
mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa 
sistēmām. Ir jānosaka tehniskās 
specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju 
tīmekļa vietnēm, kā arī konkrēti 
pasākumi, lai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem nodrošinātu pienācīgu 
piekļuvi.

(20) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it 
īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus, ir nepieciešama piekļuve 
informācijai par transportlīdzekļu remontu, 
izmantojot standartformātu, ko lieto 
tehniskās informācijas iegūšanai, un 
efektīva konkurence traktoru remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
pakalpojumu tirgū. Liela šādas 
informācijas daļa saistīta ar iebūvētām 
diagnostikas (OBD) sistēmām un to 
mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa 
sistēmām. Ir jānosaka tehniskās 
specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju 
tīmekļa vietnēm, ievērojot saprātīguma un 
proporcionalitātes principu attiecībā uz 
transportlīdzekļu tipu pārdošanas apjomu 
un/vai izgatavotāju dimensiju.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu 21. apsvērumu ar XVI nodaļu un attiecīgajiem ierosinātajiem grozījumiem. 
Neatkarīgiem uzņēmumiem nediskriminējošā veidā jāsaņem tāda standartizēta informācija, 
kāda tiek sniegta sertificētiem tirgotājiem un remontētājiem. Prasības attiecībā uz RMI
nebūtu jāpiemēro R kategorijas (piekabes) un S kategorijas (maināma velkamā iekārta) 
transportlīdzekļiem. Īpaša uzmanība jāvelta MVU.

Grozījums Nr. 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it 
īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus, ir nepieciešama 
neierobežota piekļuve informācijai par 
transportlīdzekļu remontu, izmantojot 
standartformātu, ko lieto tehniskās 
informācijas iegūšanai, un efektīva 
konkurence transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
pakalpojumu tirgū. Liela šādas 
informācijas daļa saistīta ar iebūvētām 
diagnostikas (OBD) sistēmām un to 
mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa 
sistēmām. Ir jānosaka tehniskās 
specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju 
tīmekļa vietnēm, kā arī konkrēti 
pasākumi, lai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem nodrošinātu pienācīgu 
piekļuvi.

(20) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it 
īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus, ir nepieciešama pienācīga 
piekļuve informācijai par transportlīdzekļu 
remontu, izmantojot standartformātu, ko 
lieto tehniskās informācijas iegūšanai, un 
efektīva konkurence traktoru remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
pakalpojumu tirgū Liela šādas informācijas 
daļa saistīta ar iebūvētām diagnostikas 
(OBD) sistēmām un to mijiedarbību ar 
citām transportlīdzekļa sistēmām. Ir 
jānosaka tehniskās specifikācijas attiecībā 
uz izgatavotāju tīmekļa vietnēm, ievērojot 
proporcionalitātes principu, ņemot vērā 
pārdošanas apjomus un mazo un vidējo 
ražotāju iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it 
īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus, ir nepieciešama 
neierobežota piekļuve informācijai par 
transportlīdzekļu remontu, izmantojot 
standartformātu, ko lieto tehniskās 
informācijas iegūšanai, un efektīva 
konkurence transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
pakalpojumu tirgū. Liela šādas 
informācijas daļa saistīta ar iebūvētām 

(20) Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, it 
īpaši attiecībā uz preču brīvu apriti, brīvību 
veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus, ir nepieciešama 
neierobežota piekļuve informācijai par 
transportlīdzekļu remontu, izmantojot 
standartformātu, ko lieto tehniskās 
informācijas iegūšanai, un efektīva 
konkurence transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
pakalpojumu tirgū. Liela šādas 
informācijas daļa saistīta ar iebūvētām 
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diagnostikas (OBD) sistēmām un to 
mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa 
sistēmām. Ir jānosaka tehniskās 
specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju 
tīmekļa vietnēm, kā arī konkrēti pasākumi, 
lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
nodrošinātu pienācīgu piekļuvi.

diagnostikas (OBD) sistēmām un to 
mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa 
sistēmām. Ir jānosaka tehniskās 
specifikācijas attiecībā uz izgatavotāju 
tīmekļa vietnēm, kā arī konkrēti pasākumi, 
lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
nodrošinātu pienācīgu piekļuvi saskaņā ar 
proporcionalitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Toine Manders

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Visām ieinteresētajām personām ir 
svarīgi nodrošināt skaidru saikni starp šo 
regulu un Direktīvu 2006/42/EK par 
mašīnu drošību34, lai skaidri noteiktu, kuras 
prasības jāpiemēro konkrētam 
izstrādājumam,

(27) Visām ieinteresētajām personām ir 
svarīgi nodrošināt skaidru saikni starp šo 
regulu un Direktīvu 2006/42/EK par 
mašīnu drošību34, lai novērstu pārklāšanos 
un skaidri noteiktu, kuras prasības 
jāpiemēro konkrētam izstrādājumam,

Or. nl

Grozījums Nr. 307
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārvietojamiem agregātiem 
(U kategorija).

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 308
George Lyon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) darba apvidus transportlīdzekļi (ATV) 
(T kategorija);

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu funkcionālos lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļus un
divfunkciju kvadriciklus. Plašākam pamatojumam sk. 3. panta grozījumu attiecībā uz ATV un 
SbS.

Grozījums Nr. 309
George Lyon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa – db) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) darbaapvidus mašīnas (SbS) 
(T kategorija);

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu funkcionālos lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļus un 
divfunkciju kvadriciklus. Plašākam pamatojumam sk. 3. panta grozījumu attiecībā uz ATV un 
SbS.

Grozījums Nr. 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro maināmām 
mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes, kad 
transportlīdzekļus, kuram tās ir 
piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

2. Šo regulu nepiemēro maināmām 
mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes vai 
kuras nevar pagriezties ap vertikālo asi, 
kad transportlīdzekļus, kuram tās ir 
piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

Or. en

Pamatojums

Dažas maināmās mašīnas svara izlīdzināšanas dēļ nav aprīkotas ar brīvi rotējošu atbalsta 
riteni. Maināmā mašīna ir piestiprināta traktoram un nevar pagriezties ap vertikālo asi. Šis 
papildu ritenis nerada nekādu papildu risku attiecībā uz maināmās mašīnas savienošanu ar 
transportlīdzekli. Tādējādi saprātīgāk ir neattiecināt regulu arī uz šādām mašīnām.

Grozījums Nr. 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro maināmām 
mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes, kad 
transportlīdzekļus, kuram tās ir 
piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

2. Šo regulu nepiemēro maināmām 
mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes vai 
kuras nevar pagriezties ap vertikālo asi, 
kad transportlīdzekļus, kuram tās ir 
piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārvietojamiem agregātiem; svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šo regulu nevajadzētu attiecināt uz pārvietojamiem agregātiem (U kategorija), jo tie ietver 
izstrādājumus, kurus izmanto ne vien lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, bet arī citās 
nozarēs, uz kurām attiecas pastāvošie tiesību akti, kas neatbilst ierosinātās regulas struktūrai.

Grozījums Nr. 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārvietojamiem agregātiem; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kāpurķēžu traktoriem (C kategorija);

Or. en

Grozījums Nr. 315
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) T kategorijām ar „b” indeksu;



PE475.768v01-00 14/70 AM\881687LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kāpurķēžu traktoriem, C kategorija;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – cb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) īpašiem riteņtraktoriem (T4.1 un 
T4.2 kategorija);

Or. en

Grozījums Nr. 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – cb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) īpašiem riteņtraktoriem — T4.1 un 
T4.2 kategorija;

Or. en
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Grozījums Nr. 319
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 9) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „piekabe” ir jebkurš velkams 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
transportlīdzeklis, kas galvenokārt 
paredzēts kravu vešanai, ir konstruēts tā, 
lai to varētu vilkt lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktors, nav konstruēts 
materiālu pārstrādei [un kura tehniski 
pieļaujamās kopējās masas attiecība pret 
pašmasu ir vienāda ar 3,0 vai lielāka par
3,0;

9. „piekabe” ir jebkurš velkams 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
transportlīdzeklis, kas galvenokārt 
paredzēts kravu vešanai vai materiālu 
apstrādāšanai, un ir konstruēts tā, lai to 
varētu vilkt lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktors, kura tehniski 
pieļaujamās kopējās masas attiecība pret 
pašmasu ir vienāda ar 2,0;

Or. en

Grozījums Nr. 320
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 10) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „maināma velkama iekārta” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, ko izmanto 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas ir 
konstruēts, lai to vilktu traktors, kas maina 
vai papildina tā funkcionālās iespējas, kas 
aprīkots ar darbarīku vai konstruēts 
materiālu pārstrādei, tas drīkst būt ar 
kravas platformu, kas konstruēta un 
izgatavota, lai noturētu visus mehānismus 
un ierīces, kas vajadzīgi minētajiem 
mērķiem, un uz laiku glabātu visus 
materiālus, kas ražoti vai vajadzīgi darba 
laikā, un minētā transportlīdzekļa tehniski 
pieļaujamās kopējās masas attiecība pret 
pašmasu ir mazāka par 3,0;

10. „maināma velkama iekārta” ir jebkurš 
darbarīks vai mašīna, ko izmanto 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un kas 
ir konstruēts, lai to vilktu traktors, ja 
minētā transportlīdzekļa tehniski 
pieļaujamās kopējās masas attiecība pret 
pašmasu ir mazāka par 2,0. Tomēr, ja 
maksimālā tehniski pieļaujamā kopējā 
masa pārsniedz 14 000kg, darbarīks vai 
mašīna jebkurā gadījumā tiek uzskatīti 
par piekabi;

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts –43a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43a. „Darba apvidus transportlīdzeklis” 
(ATV) ir spēkrats ar sedlu tipa sēdekli un 
rokturu veida stūri.
Darba ATV ir šādi papildu tehniskie 
rādītāji:
Maksimālais konstruktīvais ātrums 
60 km/h, spiediens riepās <5 kPa 
(0,5 Bar), riepas tips — apvidus, ar īkšķi 
kontrolējams droseļvārsts, 
nesējkonstrukcija(s) ar minimālo attiecību 
starp transportlīdzekli un 
nesējkonstrukcijas virsmu >25 %, masa 
darbderīgā stāvoklī (MDS) <400 kg, 
aizmugurējās sakabes ierīces vilktspējas 
atbilstība stiprības pārbaudei 2 x MDS.

Or. en

Grozījums Nr. 322
George Lyon

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts –43a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43a. „Darba apvidus transportlīdzeklis” 
(ATV) ir motorizēts transportlīdzeklis, kas 
paredzēts braukšanai ar zema spiediena 
riepām un kurš aprīkots ar sedlu tipa 
sēdekli un rokturu veida stūri.
ATV ir šādi papildu tehniskie rādītāji:
Maksimālais konstruktīvais ātrums 
>60 km/h
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Spiediens riepās <0,5 Bar; riepu tips —
apvidus (bezceļu);
Ar īkšķi kontrolējams droseļvārsts;
Atbilst vismaz divām turpmāk 
uzskaitītajām kravu pārvadāšanas 
prasībām:
i) nesējkonstrukcija ar minimālo attiecību 
starp transportlīdzekli un 
nesējkonstrukcijas virsmu >25 %;
ii) katras atsevišķas nesējkonstrukcijas 
minimālais virsmas laukums ir vismaz 
0,2m²;
iii) nesējkonstrukcijas kopējais 
minimālais virsmas laukums ir vismaz 
0,5 m²;
iv) kopējais kravnesības koeficients 
(transportlīdzekļa pašmasa pret faktisko 
masu) >25%;
Aizmugurējā sakabes ierīce — stiprības 
pārbaudē pieļaujamais velkamais svars 
>2x par pašmasu, bet tas nav uzskatāms 
par atļauto piekabes svaru.
Masa darbderīgā stāvoklī <400 kg
Klīrenss >180mm;
Riteņu bāzes un klīrensa attiecība <6

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu funkcionālos lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļus un
kvadriciklus, kas paredzēti gan pasažieru, gan kravas pārvadāšanai. Plašākam pamatojumam 
sk. 3. panta grozījumu attiecībā uz ATV un SbS.

Grozījums Nr. 323
George Lyon

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 43b apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43b. „Darba apvidus mašīna” (SbS) ir 
spēkrats, kas paredzēts personu un/vai 
kravas pārvadāšanai, kā arī lai vilktu un 
stumtu pārvietojamas iekārtas.
SbS ir šādi papildu tehniskie rādītāji:
Maksimālais konstruktīvais ātrums 
>60km/h
Vadītāja un ne vairāk kā divu pasažieru 
sēdvietas;
Sēdvietas: sēdeklis vai sols;
stūre;
Riepu tips: apvidus (bezceļu);
Atbilst vismaz divām turpmāk 
uzskaitītajām kravu pārvadāšanas 
prasībām:
i) nesējkonstrukcija ar minimālo attiecību 
starp transportlīdzekli un 
nesējkonstrukcijas virsmu >20 %;
ii) katras atsevišķas nesējkonstrukcijas 
minimālais virsmas laukums ir vismaz 
0,9 m²;
iii) kopējais kravnesības koeficients 
(transportlīdzekļa pašmasa pret faktisko 
masu) >30 %;
Aizmugurējā sakabes ierīce — stiprības 
pārbaudē pieļaujamais velkamais svars 
>1,5x par pašmasu, bet tas nav uzskatāms 
par atļauto piekabes svaru;
Masa darbderīgā stāvoklī <1100 kg
Klīrenss >200 mm;
Riteņu bāzes un klīrensa attiecība <8.

Or. en

Pamatojums

Darba ATV un SbS paredzēti izmantošanai bezceļu apstākļos, tādēļ šos spēkratus nebūtu 
jāiekļauj šajā regulā. Iepriekš minētās definīcijas ierosinātas, lai ļautu ATV un SbS
reglamentēt kā darbam paredzētus transportlīdzekļus un nejauktu tos ar divfunkciju 
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kvadricikliem, kās īpaši paredzēti izmantošanai gan uz ceļiem, gan bezceļu apstākļos. 
Pareizāk būti šos kvadriciklus apskatīt priekšlikumā regulai par divu vai trīs riteņu 
transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2010)0542).

Grozījums Nr. 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „T kategorija” ir visi riteņtraktori; 1. „T kategorija” ir visi riteņtraktori; katra 
2. un 8. punktā aprakstītā riteņtraktoru 
kategorija arī ietver „a” un „b” indeksu 
atbilstīgi traktora konstruktīvajam 
ātrumam:
– (a) „a” kategorija riteņtraktoriem, kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
nepārsniedz 40 km/h;
– (b) „b” kategorija riteņtraktoriem, kuru 
maksimālais projektētais ātrums 
pārsniedz 40 km/h;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „T1 kategorija” ir riteņtraktori, kam 
maksimālais projektētais ātrums 
nepārsniedz 40 km/h, kam minimālā 
šķērsbāze uz vadītājam tuvākās ass nav 
mazāka par 1150 mm, kam pašmasa darba 
kārtībā pārsniedz 600 kg un kam klīrenss 
nepārsniedz 1000 mm;

2. „T1 kategorija” ir riteņtraktori, kam 
minimālā šķērsbāze uz vadītājam tuvākās 
ass nav mazāka par 1150 mm, kam 
pašmasa darba kārtībā pārsniedz 600 kg un 
kam klīrenss nepārsniedz 1000 mm;

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts –3) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. „T2 kategorija” ir riteņtraktori, kam 
minimālā šķērsbāze ir mazāka par 
1150 mm, kam pašmasa darba kārtībā 
pārsniedz 600 kg, kam klīrenss nepārsniedz 
600 mm un kam maksimālais projektētais 
ātrums nepārsniedz 40 km/h, un, ja 
traktora smaguma centra augstuma (ko 
mēra attiecībā pret zemi) attiecība pret 
vidējo minimālo šķērsbāzi uz katras ass 
pārsniedz 0,90, maksimālo projektēto 
ātrumu ierobežo līdz 30 km/h;

3. „T2 kategorija” ir riteņtraktori, kam 
minimālā šķērsbāze ir mazāka par 
1150 mm, kam pašmasa darba kārtībā 
pārsniedz 600 kg, kam klīrenss nepārsniedz 
600 mm, un, ja traktora smaguma centra 
augstuma (ko mēra attiecībā pret zemi) 
attiecība pret vidējo minimālo šķērsbāzi uz 
katras ass pārsniedz 0,90, maksimālo 
projektēto ātrumu ierobežo līdz 30 km/h;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 4) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „T3 kategorija” ir riteņtraktori, kam 
maksimālais projektētais ātrums 
nepārsniedz 40 km/h un kam pašmasa 
darba kārtībā nepārsniedz 600 kg;

4. „T3 kategorija” ir riteņtraktori, kam 
pašmasa darba kārtībā nepārsniedz 600 kg;
šajā kategorijā ietverti arī traktori, kuriem 
ir rokturveida stūre, kā noteikts 3. panta 
43. punkta a) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 5) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. „T4 kategorija” ir īpaši riteņtraktori, 
kam maksimālais projektētais ātrums 
nepārsniedz 40 km/h;

5. „T4 kategorija” ir īpaši riteņtraktori;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 9) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „T5 kategorija” ir īpaši riteņtraktori, 
kuru maksimālais projektētais ātrums 
pārsniedz 40 km/h;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 330
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 19) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. „U kategorija” ir Direktīvā 
2006/42/EK definētās pašgājējas mašīnas, 
kas ir paredzētas lietošanai 
lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 331
George Lyon
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 19a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a. „T6 kategorijā” ietverti apvidus 
transportlīdzekļi (ATV) un darba apvidus 
mašīnas (SbS);

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu funkcionālos lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļus un 
kvadriciklus, kas paredzēti gan pasažieru, gan kravas pārvadāšanai. Plašākam pamatojumam 
sk. 3. panta grozījumu attiecībā uz ATV un SbS. Funkcionālos ATV un SbS piemērotāk ir 
uzskatīt par T kategorijas nevis L kategorijas transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 332
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
7. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības attiecībā uz ceļu satiksmes drošību Prasības attiecībā uz ceļu satiksmes un 
funkcionālo drošību

Or. en

Grozījums Nr. 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – n) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) aizmugures aizsargstruktūrām; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Prasības attiecībā uz ceļu satiksmes drošību — nav piemērojamas un attiecināmas uz 
traktoriem.

Grozījums Nr. 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – n) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) aizmugures aizsargstruktūrām; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. panta 2. punkta o) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) sānu aizsardzību; svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasības attiecībā uz ceļu satiksmes drošību — nav piemērojamas un attiecināmas uz 
traktoriem.

Grozījums Nr. 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – o) apakšpunkts



PE475.768v01-00 24/70 AM\881687LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) sānu aizsardzību; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai tiks piešķirtas pilnvaras, lai 
saskaņā ar 57. punktu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā izklāstītas detalizētas tehniskas 
prasības, tai skaitā testa procedūras un 
attiecīgā gadījumā robežvērtības, attiecībā 
uz 2. punktā minētajiem punktiem, lai 
nodrošinātu augstu ceļu satiksmes 
drošības līmeni.

4. Augsta funkcionālās drošības līmeņa 
nodrošināšanas nolūkā Komisijai tiks 
piešķirtas pilnvaras, lai saskaņā ar 
57. punktu pieņemtu deleģēto aktu, kurā 
izklāstītas detalizētas tehniskas prasības, tai 
skaitā testa procedūras un attiecīgā 
gadījumā robežvērtības, attiecībā uz 
2. punktā minētajiem jautājumiem. Sīki 
izstrādātas tehniskas prasības vajadzības 
gadījumā nodrošina, ka transportlīdzekļi, 
kuru maksimālais ātrums pārsniedz 
40km/h, izņemot S kategorijas velkamos 
darbarīkus, atbilst tādam pašam ceļu 
satiksmes drošības līmenim attiecībā uz 
bremžu darbību un pretbloķēšanas 
bremžu sistēmu kā motorizētie 
transportlīdzekļi un to piekabes.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ABS ir jauna tehnoloģija attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības 
transportlīdzekļiem, Komisijai deleģēto aktu izstrādāšanas ietvaros precīzāk jāizvērtē sīki 
izstrādātie noteikumi un ieviešanas grafiks.

Grozījums Nr. 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai tiks piešķirtas pilnvaras, lai 
saskaņā ar 57. punktu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā izklāstītas detalizētas tehniskas 
prasības, tai skaitā testa procedūras un 
attiecīgā gadījumā robežvērtības, attiecībā 
uz 2. punktā minētajiem punktiem, lai 
nodrošinātu augstu ceļu satiksmes 
drošības līmeni.

4. Augsta funkcionālās drošības līmeņa 
nodrošināšanas nolūkā Komisijai tiks 
piešķirtas pilnvaras, lai saskaņā ar 
57. punktu pieņemtu deleģēto aktu, kurā 
izklāstītas detalizētas tehniskas prasības, tai 
skaitā testa procedūras un attiecīgā 
gadījumā robežvērtības, attiecībā uz 
2. punktā minētajiem jautājumiem. Sīki 
izstrādātas tehniskas prasības vajadzības 
gadījumā nodrošina, ka transportlīdzekļi, 
kuru maksimālais ātrums pārsniedz 
40km/h, izņemot S kategorijas velkamos 
darbarīkus, atbilst tādam pašam ceļu 
satiksmes drošības līmenim attiecībā uz 
bremžu darbību un pretbloķēšanas 
bremžu sistēmu kā motorizētie 
transportlīdzekļi un to piekabes.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ekspluatācija un tehniskā apkope
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 340
Pier Antonio Panzeri
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – bb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) kontroles sistēmu, tostarp velkamo 
mašīnu jūgvārpstu, drošība un 
uzticamība;
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 341
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – bc) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) aizsardzība pret mehāniskiem 
apdraudējumiem;
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 342
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ea) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ergonomika (tostarp paredzamā 
nepareizā izmantošana, kontroles sistēmu 
izmantojamība, piekļuve vadības ierīcēm, 
lai izvairītos no to nejaušas 
iedarbināšanas, cilvēka/transportlīdzekļa 
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saskarnes pielāgošana vadītāja īpašībām, 
operatora iejaukšanās)
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 343
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
8. punkts – 2. punkts – ka) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) aizsargi un drošības ierīces;
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 344
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – kb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kb) stabilitātes zaudēšanas risks;
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 345
Pier Antonio Panzeri
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ma) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) materiāli un izstrādājumi;
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 346
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – mb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mb) akumulatori;
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en

Grozījums Nr. 347
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – mc) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mc) bremžu sistēmām, kam ir arī 
stāvbremzes funkcijas;
(Apakšpunkts jāietver I pielikumā un 
jāpiemēro visām attiecīgajām 
transportlīdzekļu kategorijām)

Or. en
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Grozījums Nr. 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstības sertifikātu sagatavo tās 
dalībvalsts oficiālajā valodā, kur 
transportlīdzeklis iegādāts, ja vien ar 
transportlīdzekļa pircēju nav panākta citāda 
vienošanās.

3. Atbilstības sertifikātu sagatavo vienā no 
oficiālajām Savienības valodām pēc 
izgatavotāja izvēles, ja vien ar 
transportlīdzekļa pircēju nav panākta citāda 
vienošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības sertifikātu izstrādā tā, lai 
novērstu viltojumus. Lai to nodrošinātu, 
izmantoto papīru aizsargā vai nu ar 
krāsainiem grafiskiem rakstiem, vai ar
ūdenszīmi, kurā attēlots izgatavotāja 
identifikācijas marķējums.

4. Atbilstības sertifikātu izstrādā tā, lai 
novērstu viltojumus. Lai to nodrošinātu, 
izmantoto papīru aizsargā ar piemērotiem 
līdzekļiem, piemēram, krāsainiem 
grafiskiem rakstiem vai ūdenszīmi, kurā 
attēlots izgatavotāja identifikācijas 
marķējums.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības sertifikāta aizsardzībai pieejamas vēl daudzas citas iespējas, piemēram, 
hologrammas; regulā izvēle jāatstāj izgatavotāja ziņā, sniedzot tikai dažus nesaistošus 
piemērus.

Grozījums Nr. 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības sertifikātu izstrādā tā, lai 
novērstu viltojumus. Lai to nodrošinātu, 
izmantoto papīru aizsargā vai nu ar 
krāsainiem grafiskiem rakstiem, vai ar
ūdenszīmi, kurā attēlots izgatavotāja 
identifikācijas marķējums.

4. Atbilstības sertifikātu izstrādā tā, lai 
novērstu viltojumus. Lai to nodrošinātu, 
izmantoto papīru aizsargā ar piemērotiem 
līdzekļiem, piemēram, krāsainiem 
grafiskiem rakstiem vai ūdenszīmi, kurā 
attēlots izgatavotāja identifikācijas
marķējums.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem 
transportlīdzekļiem divpadsmit mēnešus, 
savukārt vairākos posmos pabeigtiem 
transportlīdzekļiem – astoņpadsmit 
mēnešus no dienas, kad ES tipa 
apstiprinājums kļuvis nederīgs.

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem 
transportlīdzekļiem 24 mēnešus, savukārt 
vairākos posmos pabeigtiem 
transportlīdzekļiem – 30 mēnešus no 
dienas, kad ES tipa apstiprinājums kļuvis 
nederīgs.

Or. en

Pamatojums

Sērijas beigu transportlīdzekļi. Izmaiņas ieviestas, lai saskaņotu šo regulu ar Direktīvas 
2003/37 (EK) 10. pantu.

Grozījums Nr. 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem 
transportlīdzekļiem divpadsmit mēnešus, 
savukārt vairākos posmos pabeigtiem 
transportlīdzekļiem – astoņpadsmit 
mēnešus no dienas, kad ES tipa 
apstiprinājums kļuvis nederīgs.

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem 
transportlīdzekļiem 24 mēnešus, savukārt 
vairākos posmos pabeigtiem 
transportlīdzekļiem – 30 mēnešus no 
dienas, kad ES tipa apstiprinājums kļuvis 
nederīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem 
transportlīdzekļiem divpadsmit mēnešus, 
savukārt vairākos posmos pabeigtiem 
transportlīdzekļiem – astoņpadsmit 
mēnešus no dienas, kad ES tipa 
apstiprinājums kļuvis nederīgs.

2. Pirmo punktu piemēro pabeigtiem 
transportlīdzekļiem 24 mēnešus, savukārt 
vairākos posmos pabeigtiem 
transportlīdzekļiem – 30 mēnešus no 
dienas, kad ES tipa apstiprinājums kļuvis 
nederīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Toine Manders

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XII b NODAĻA
TRANSPORTLĪDZEKĻU 
IZMANTOŠANA UZ KOPLIETOŠANAS 
CEĻIEM
35.b pants
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1. Transportlīdzekli var uzmantot uz 
koplietošanas ceļiem, ja tas atbilst 
prasībām attiecībā uz gabarītiem, svaru, 
drošību, apgaismojuma ierīcēm un 
apdrošināšanu, kas noteiktas tā 
izmantošanai uz koplietošanas ceļiem, un, 
ja to vada kvalificēta persona, kurai ir 
vienota Eiropas vadītāja apliecība šāda 
tipa transportlīdzekļa vadīšanai.
2. Ja transportlīdzeklis neatbilst prasībām 
tā izmantošanai uz koplietošanas ceļiem, 
to uzskata par „izņēmuma 
transportlīdzekli” un attiecīgi pārvadā vai 
eskortē.

Or. nl

Grozījums Nr. 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus novērtējumam saskaņā ar 
36. panta 1. punktu dalībvalstis rūpīgi 
izskata tipa apstiprinātājiestādes 
konstatējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnīgos testu protokolus, kas
apstiprināti saskaņā ar ESAO 
vispārīgajiem noteikumiem un izsniegti 
saskaņā ar I pielikumā minētajiem 

2. Testu protokolus, kas izsniegti saskaņā 
ar I pielikumā minētajiem standartizētajiem 
ESAO kodiem vai līdzvērtīgiem 
standartiem, var izmantot kā alternatīvu 
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standartizētajiem ESAO kodiem, var 
izmantot kā alternatīvu testu protokoliem, 
kas sagatavoti saskaņā ar šo regulu vai ar 
saistītajiem deleģētajiem aktiem.

testu protokoliem, kas sagatavoti saskaņā 
ar šo regulu vai ar saistītajiem deleģētajiem 
aktiem. Tipa apstiprinātājiestāde vai 
vajadzības gadījumā ESAO var izdot 
īpašu tipa apstiprinājumu pēc izgatavotāja 
izvēles.

Or. en

Pamatojums

Tipa apstiprinātājiestādes izsniegts atsevišķs EK apstiprinājums jau ir obligāta prasība, lai 
saņemtu pilnīgu EK tipa apstiprinājumu pabeigtam transportlīdzeklim. Ja ESAO 
apstiprinājums būs obligāts, būs vajadzīga divkārša apstiprināšana, kas prasīs lielus 
izdevumus (traktoru sērijai var būt 2-3 kabīņu izvēle). ESAO nav ES organizācija, un 
koordinācijas centram, kas izsniedz galīgo apstiprinājumu, nav nekā kopīga ar tipa 
apstiprinātājiestādi. Izgatavotājus nevar piespiest piešķirt papildu līdzekļus ESAO.

Grozījums Nr. 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnīgos testu protokolus, kas
apstiprināti saskaņā ar ESAO 
vispārīgajiem noteikumiem un izsniegti 
saskaņā ar I pielikumā minētajiem 
standartizētajiem ESAO kodiem, var 
izmantot kā alternatīvu testu protokoliem, 
kas sagatavoti saskaņā ar šo regulu vai ar 
saistītajiem deleģētajiem aktiem.

2. Testu protokolus, kas izsniegti saskaņā 
ar I pielikumā minētajiem standartizētajiem 
ESAO kodiem vai līdzvērtīgu standartu, 
var izmantot kā alternatīvu testu 
protokoliem, kas sagatavoti saskaņā ar šo 
regulu vai ar saistītajiem deleģētajiem 
aktiem. Tipa apstiprinātājiestāde vai 
vajadzības gadījumā ESAO var izdot 
īpašu tipa apstiprinājumu pēc izgatavotāja 
izvēles.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
16. nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijas pieejamība

Traktora remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamība

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu izstrādāšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informāciju, prasības attiecībā uz RMI tiek piemērotas tikai 
traktoriem, izņemot R kategoriju (piekabes) un S kategoriju (maināma velkama iekārta), jo šo 
kategoriju izstrādājumi tiek izgatavoti tikai mazā daudzumā, tiem ir daudzi dažādi modeļi un 
tos izgatavo galvenokārt MVU.

Grozījums Nr. 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
16. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijas pieejamība

Traktora remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamība

Or. en

Grozījums Nr. 360
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
16. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijas pieejamība

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. pants svītrots
Izgatavotāju pienākumi
1. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem transportlīdzekļa remonta 
un tehniskās apkopes informācijas 
neierobežotu un normētu pieejamību, 
izmantojot tīmekļa vietnes ar vienkāršu 
un ātru piekļuvi. It īpaši pieejamību 
nodrošina nediskriminējošā veidā 
salīdzinājumā ar noteikumiem, kas 
attiecas uz sertificētajiem tirgotājiem un 
remontētājiem, un minētajām personām 
nodrošināto pieejamību.
Minētajā informācijā iekļauj visu 
informāciju, kas nepieciešama detaļu un 
aprīkojuma uzstādīšanai 
transportlīdzekļos.
2. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem, sertificētajiem tirgotājiem 
un remontētājiem iespēju piekļūt mācību 
materiāliem.
3. Šā panta 1. punktā minētajā 
informācijā iekļauj vismaz šādu 
informāciju:
a) nepārprotamu transportlīdzekļa 
identifikācijas numuru;
b) apkopes rokasgrāmatas, kurās iekļauti 
ieraksti par remontu un tehnisko apkopi;
c) tehniskās rokasgrāmatas;
d) informāciju par sastāvdaļām un 
diagnosticēšanu (piemēram, mērījumu 
teorētiskās minimālās un maksimālās 
vērtības);
e) elektrisko instalāciju diagrammas;
f) diagnostikas problēmu kodus, ietverot 
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izgatavotāja īpašos kodus;
g) programmnodrošinājuma graduēšanas 
identifikācijas numuru, ko piemēro 
transportlīdzekļa tipam;
h) sniegto informāciju par patentētiem 
instrumentiem un iekārtām un to 
piegādēm;
i) datu ieraksta informāciju un 
divvirzienu uzraudzības un testu datus;
j) informāciju par darba vienībām.
4. Sertificētos tirgotājus vai remontētājus 
konkrēta transportlīdzekļa izgatavotāja 
izplatīšanas sistēmā šajā regulā uzskata 
par neatkarīgiem uzņēmumiem, ja tie veic 
tādu transportlīdzekļu remontu un 
tehnisko apkopi, attiecībā uz kuriem viņi 
nav attiecīgā izgatavotāja izplatīšanas 
sistēmas dalībnieki.
5. Informācija par transportlīdzekļa 
remontu un tehnisko apkopi ir vienmēr 
pieejama, izņemot informācijas sistēmas 
uzturēšanas gadījumus.
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6. Ar OBD savietojamu rezerves daļu, 
diagnostikas instrumentu un testēšanas 
iekārtu izgatavošanas un apkopes 
vajadzībām izgatavotāji visiem 
ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas 
instrumentu vai testēšanas iekārtu 
izgatavotājiem vai remontētājiem sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi.
7. Automašīnu iekārtu, kas domātas 
alternatīvās degvielas traktoriem, 
konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos 
izgatavotāji jebkuram ieinteresētam 
alternatīvās degvielas transportlīdzekļu 
iekārtu izgatavotājam, uzstādītājam vai 
remontētājam bez diskriminācijas sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļu remontu un tehnisko 
apkopi.
8. Piesakoties ES tipa apstiprinājumam 
vai valsts tipa apstiprinājumam, 
izgatavotājs attiecībā uz šajā pantā prasīto 
informāciju apstiprinātājiestādei
nodrošina pierādījumus par atbilstību šai 
regulai.
Gadījumā, ja šāda informācija tajā brīdī 
vēl nav pieejama vai neatbilst šīs regulas 
un tās īstenošanas pasākumu prasībām, 
izgatavotājs to iesniedz sešu mēnešu laikā 
no tipa apstiprināšanas dienas.
9. Ja šādi pierādījumi par atbilstību šajā 
laikposmā nav iesniegti, 
apstiprinātājiestāde pieņem pienācīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
10. Izgatavotājs groza un papildina savās 
tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju par 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi, tiklīdz tā ir zināma sertificētiem 
remontētājiem.
11. Ja informācija par veikto 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi glabājas centrālā transportlīdzekļa 
izgatavotāja vai tā vajadzībām uzturētā 
datu bāzē, neatkarīgiem remontētājiem šī 
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informācija un informācija par pašu 
veikto remontu un tehnisko apkopi ir 
pieejama bez maksas.
12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā 
saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā sīki izklāstītas prasības 
attiecībā uz remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās 
specifikācijas par to, kā būtu sniedzama 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem transportlīdzekļa remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
neierobežotu un normētu pieejamību, 
izmantojot tīmekļa vietnes ar vienkāršu un 
ātru piekļuvi. It īpaši pieejamību nodrošina 
nediskriminējošā veidā salīdzinājumā ar 
noteikumiem, kas attiecas uz
sertificētajiem tirgotājiem un 
remontētājiem, un minētajām personām 
nodrošināto pieejamību.

Izgatavotāji nodrošina sertificētiem 
tirgotājiem un remontētājiem un 
neatkarīgiem uzņēmumiem traktora
remonta un tehniskās apkopes informācijas 
līdzīgu pieejamību, izmantojot 
standartizētas tīmekļa vietnes ar vienkāršu 
un ātru piekļuvi. It īpaši pieejamību 
nodrošina nediskriminējošā veidā 
salīdzinājumā ar pieejamību, kas 
nodrošināta sertificētajiem tirgotājiem un 
remontētājiem.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgiem uzņēmumiem nediskriminējošā veidā jāsaņem tāda standartizēta informācija, 
kāda tiek sniegta sertificētiem tirgotājiem un remontētājiem. Izmaiņas ieviestas, lai uzsvērtu, 
ka izgatavotājam visi uzņēmumi ir vienādi. Minētā informācija uzskaitīta 47. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 363
Malcolm Harbour
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Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem transportlīdzekļa remonta un 
tehniskās apkopes informācijas 
neierobežotu un normētu pieejamību, 
izmantojot tīmekļa vietnes ar vienkāršu un 
ātru piekļuvi. It īpaši pieejamību nodrošina 
nediskriminējošā veidā salīdzinājumā ar
noteikumiem, kas attiecas uz 
sertificētajiem tirgotājiem un
remontētājiem, un minētajām personām 
nodrošināto pieejamību.

Izgatavotāji nodrošina sertificētiem 
tirgotājiem un remontētājiem un 
neatkarīgiem uzņēmumiem traktora
remonta un tehniskās apkopes informācijas 
līdzīgu pieejamību, izmantojot 
standartizētas tīmekļa vietnes ar vienkāršu 
un ātru piekļuvi. Šo pieejamību nodrošina 
nediskriminējošā veidā. Programmatūru, 
kas ir būtiska pareizai drošības un vides
kontroles sistēmu darbībai, izmanto tikai 
attiecībā uz remontu un tehnisko apkopi, 
tāpēc programmatūru neizmanto 
parametru un datu kopu izmainīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Kamēr Komisija nav pieņēmusi 
vienotu standartu attiecībā uz 
informāciju, ko sniedz neatkarīgiem 
uzņēmumiem, šo informāciju dara 
pieejamu vienotā veidā, lai to varētu 
apstrādāt, ieguldot saprātīgas pūles.

Or. en

Pamatojums

Pārejas pasākumu principus piemēro pirms Komisija ir pieņēmusi vienotu standartu.
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Grozījums Nr. 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā informācijā iekļauj visu prasīto 
informāciju par sistēmu, sastāvdaļu vai 
atsevišķu tehnisku vienību uzstādīšanu 
transportlīdzekļos;

Šajā informācijā iekļauj visu prasīto 
informāciju par sistēmu, sastāvdaļu vai 
atsevišķu tehnisku vienību uzstādīšanu 
traktoros;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu remonta un 
tehniskās apkopes informāciju, prasības attiecībā uz RMI tiek piemērotas tikai traktoriem, 
izņemot R kategoriju (piekabes) un S kategoriju (maināma velkama iekārta), jo šo kategoriju 
izstrādājumi tiek izgatavoti tikai mazā daudzumā, tiem ir daudzi dažādi modeļi un tos 
izgatavo galvenokārt MVU.

Grozījums Nr. 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā informācijā iekļauj visu prasīto 
informāciju par sistēmu, sastāvdaļu vai 
atsevišķu tehnisku vienību uzstādīšanu 
transportlīdzekļos;

Šajā informācijā iekļauj visu prasīto 
informāciju par sistēmu, sastāvdaļu vai 
atsevišķu tehnisku vienību uzstādīšanu 
traktoros;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kamēr Komisija nav pieņēmusi 
vienotu standartu attiecībā uz 
informāciju, ko sniedz neatkarīgiem 
uzņēmumiem, šo informāciju dara 
pieejamu vienotā veidā, lai to varētu 
apstrādāt, ieguldot saprātīgas pūles.

Or. en

Pamatojums

Pārejas pasākumu principus piemēro pirms Komisija ir pieņēmusi vienotu standartu.

Grozījums Nr. 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem, sertificētajiem tirgotājiem 
un remontētājiem iespēju piekļūt mācību 
materiāliem.

2. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem, sertificētajiem tirgotājiem 
un remontētājiem iespēju piekļūt mācību 
materiāliem un attiecīgiem piemērotiem 
instrumentiem, izņemot programmatūru 
parametru un datu kopu izmainīšanai.
Tiem nodrošina arī pienācīgu apmācību 
attiecībā uz programmatūras lejupielādi 
un diagnostikas kļūdu kodu pārzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar programmatūru nevar rīkoties jebkurš uzņēmums (sertificēts vai neatkarīgs). Tā ir 
nepareiza iejaukšanās. Tikai izgatavotājam ir tiesības un pienākums strādāt ar šo 
programmatūru. Uzņēmumi var tikai lejupielādēt to uz traktora moduļa.

Grozījums Nr. 369
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem, sertificētajiem tirgotājiem 
un remontētājiem iespēju piekļūt mācību 
materiāliem.

2. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem, sertificētajiem tirgotājiem 
un remontētājiem iespēju piekļūt mācību 
materiāliem un attiecīgiem piemērotiem 
instrumentiem, izņemot programmatūru 
parametru un datu kopu izmainīšanai.
Tiem nodrošina arī pienācīgu apmācību 
attiecībā uz programmatūras lejupielādi 
un diagnostikas kļūdu kodu pārzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar programmatūru nevar rīkoties jebkurš uzņēmums (sertificēts vai neatkarīgs). Tā ir 
nepareiza iejaukšanās. Tikai izgatavotājam ir tiesības un pienākums strādāt ar šo 
programmatūru. Uzņēmumi var tikai lejupielādēt to uz traktora moduļa.

Grozījums Nr. 370
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotāji nodrošina neatkarīgiem 
uzņēmumiem, sertificētajiem tirgotājiem 
un remontētājiem iespēju piekļūt mācību 
materiāliem.

2. Izgatavotāji nodrošina sertificētajiem 
tirgotājiem, remontētājiem un līdzīgiem 
neatkarīgiem uzņēmumiem iespēju piekļūt 
mācību materiāliem un vajadzīgajiem 
instrumentiem (izņemot programmatūru 
parametru un datu kopu izmainīšanai).

Or. en

Grozījums Nr. 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
47. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Transportlīdzekļa funkcionālās 
drošības un/vai vides aizsardzības nolūkā 
attiecīgā valsts iestāde nosaka un ievieš 
standartu, lai apliecinātu remontētāju 
kvalitāti un spējas. Izgatavotājiem 
nodrošina īpašu un atbilstīgu apmācību 
par samērīgu maksu.

Or. en

Pamatojums

Traktors ir ļoti sarežģīts nestandartizēts izstrādājums; turklāt tirgū pieejami tūkstošiem 
dažādu traktora modeļu. Ar instrukciju vai tīmekļa vietni nebūs pietiekami, lai saremontētu 
traktoru. Izgatavotāji jau veic sertificētu remontētāju tehnisko prasmju pārbaudi, nodrošinot 
tiem atbilstīgu apmācību. Jāapliecina arī neatkarīgo uzņēmumu kompetence un kvalitāte.

Grozījums Nr. 372
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Transportlīdzekļa funkcionālās 
drošības un vides aizsardzības nolūkā 
attiecīgā valsts iestāde nosaka un ievieš 
standartu, lai apliecinātu remontētāju 
kvalitāti un spējas. Izgatavotājiem 
nodrošina īpašu un atbilstīgu apmācību 
par samērīgu maksu.

Or. en

Pamatojums

Traktors ir ļoti sarežģīts nestandartizēts izstrādājums; turklāt tirgū pieejami tūkstošiem 
dažādu traktora modeļu. Ar instrukciju vai tīmekļa vietni nebūs pietiekami, lai saremontētu 
traktoru. Izgatavotāji jau veic sertificētu remontētāju tehnisko prasmju pārbaudi, nodrošinot 
tiem atbilstīgu apmācību. Jāapliecina arī neatkarīgo uzņēmumu kompetence un kvalitāte.
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Grozījums Nr. 373
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
47. pants – 2a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Attiecīgā valsts iestāde nosaka un 
ievieš standartu remontētāju kvalitātes un 
spēju apliecināšanai, lai nodrošinātu 
transportlīdzekļa drošību un tā 
nekaitīgumu videi. Izgatavotājiem 
nodrošina īpašu un atbilstīgu apmācību 
par samērīgu maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā 
iekļauj vismaz šādu informāciju:

3. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā 
iekļauj šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikumam pievienotais ietekmes novērtējums neattiecas uz RMI jautājumu. Tas 
neatbilst Eiropas Parlamenta apstiprinātajiem lietpratīga regulējuma principiem. Nav pareizi 
„kopēt un ielīmēt” RMI, kas attiecas uz automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem. 
Kā uzsvērts IMCO pieprasītā darba dokumenta par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes 
informācijai secinājumos, ir jāizstrādā traktoru specifikācijai atbilstīgs atsevišķs tiesību akts 
par piekļuvi RMI, kas attiecas uz traktoriem.

Grozījums Nr. 375
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā 
iekļauj vismaz šādu informāciju:

3. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā 
iekļauj šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Uzskaitītā informācija nav pamatota uz rūpīgu izvērtējumu. Regulas priekšlikumam 
pievienotais ietekmes novērtējums neattiecas uz RMI jautājumu. Tas neatbilst Eiropas 
Parlamenta nesen apstiprinātajiem lietpratīga regulējuma principiem. Tādēļ nav pareizi 
„kopēt un ielīmēt” RMI, kas attiecas uz vieglajiem pasažieru automobiļiem (Regula 
715/2007) un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Regula 595/2009). Kā uzsvērts IMCO 
pieprasītā „Darba dokumenta” par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai 
secinājumos, ir jāizstrādā traktoru specifikācijai atbilstīgs atsevišķs tiesību akts par piekļuvi 
RMI, kas attiecas uz traktoriem.

Grozījums Nr. 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) programmnodrošinājuma graduēšanas 
identifikācijas numurs, ko piemēro 
transportlīdzekļa tipam;

g) programmnodrošinājuma daļas numurs, 
ko piemēro transportlīdzekļa tipam;

Or. en

Pamatojums

Programmatūra ir transportlīdzekļa komponents tāpat kā aparatūras daļa (piemēram, 
uzgrieznis vai bultskrūve). Programmatūrai ir „daļas numurs”, kas norāda parametrus un 
transportlīdzekļu tipus, kuros to var lejupielādēt. Pašlaik šādu informāciju sniedz 
sertificētajiem remontētājiem.

Grozījums Nr. 377
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) programmnodrošinājuma graduēšanas 
identifikācijas numurs, ko piemēro 
transportlīdzekļa tipam;

g) programmnodrošinājuma daļas numurs, 
ko piemēro transportlīdzekļa tipam;

Or. en

Pamatojums

Programmatūra ir transportlīdzekļa komponents tāpat kā aparatūras daļa (piemēram, 
uzgrieznis vai bultskrūve). Programmatūrai ir „daļas numurs”, kas norāda parametrus un 
transportlīdzekļu tipus, kuros to var lejupielādēt. Pašlaik šādu informāciju sniedz 
sertificētajiem remontētājiem.

Grozījums Nr. 378
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) programmnodrošinājuma graduēšanas 
identifikācijas numurs, ko piemēro 
transportlīdzekļa tipam;

g) programmnodrošinājuma daļas numurs, 
ko piemēro transportlīdzekļa tipam;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) datu ieraksta informāciju un divvirzienu 
uzraudzības un testu datus;

i) tehnisku informāciju;



AM\881687LV.doc 47/70 PE475.768v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Divvirzienu uzraudzība nav piemērojama traktoru nozarē. Tas galvenokārt ir tāpēc, ka 
atšķirībā no automobiļiem traktoru modeļi ir ļoti dažādi un tos ražo mazās sērijās. 
Acīmredzams, ka tad, ja ieguldījums ir pamatots attiecībā uz automobiļiem, tas ir pārāk liels 
attiecībā uz traktoriem. Izgatavotāji sniedz vispārēju informāciju visiem remontētājiem — gan 
neatkarīgajiem, gan sertificētajiem.

Grozījums Nr. 380
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) datu ieraksta informāciju un divvirzienu 
uzraudzības un testu datus;

i) tehnisku informāciju;

Or. en

Pamatojums

Divvirzienu uzraudzība nav piemērojama traktoru nozarē. Tas galvenokārt ir tāpēc, ka 
atšķirībā no automobiļiem traktoru modeļi ir ļoti dažādi un tos ražo mazās sērijās. 
Acīmredzams, ka tad, ja ieguldījums ir pamatots attiecībā uz automobiļiem, tas ir pārāk liels 
attiecībā uz traktoriem. Izgatavotāji sniedz vispārēju informāciju visiem remontētājiem — gan 
neatkarīgajiem, gan sertificētajiem.

Grozījums Nr. 381
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) datu ieraksta informāciju un divvirzienu 
uzraudzības un testu datus;

i) datu ieraksta informāciju, testu datus un 
tehnisku informāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) informāciju par darba vienībām. svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī prasība nav ietverta Regulā Nr. 715/2007 un Regulā Nr. 595/2009 attiecībā uz automobiļu 
un kravas automobiļu pielīdzināšanu un RMI. Darba vienības parasti izmanto izgatavotāji, 
lai pārvaldītu garantijas prasību darījumus. Garantija neattiecas uz neatkarīgiem 
uzņēmumiem, tādēļ nav vajadzības sniegt šādu informāciju.

Grozījums Nr. 383
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) informāciju par darba vienībām. svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī prasība nav ietverta Regulā Nr. 715/2007 un Regulā Nr. 595/2009 attiecībā uz automobiļu 
un kravas automobiļu pielīdzināšanu un RMI. Darba vienības parasti izmanto izgatavotāji, 
lai pārvaldītu garantijas prasību darījumus. Garantija neattiecas uz neatkarīgiem 
uzņēmumiem, tādēļ nav vajadzības sniegt šādu informāciju.

Grozījums Nr. 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sertificētos tirgotājus vai remontētājus 
konkrēta transportlīdzekļa izgatavotāja 
izplatīšanas sistēmā šajā regulā uzskata par 
neatkarīgiem uzņēmumiem, ja tie veic tādu 
transportlīdzekļu remontu un tehnisko 
apkopi, attiecībā uz kuriem viņi nav 
attiecīgā izgatavotāja izplatīšanas sistēmas 
dalībnieki.

4. Sertificētos tirgotājus vai remontētājus 
konkrēta traktora izgatavotāja izplatīšanas 
sistēmā šajā regulā uzskata par 
neatkarīgiem uzņēmumiem, ja tie veic tādu 
traktoru remontu un tehnisko apkopi, 
attiecībā uz kuriem viņi nav attiecīgā 
izgatavotāja izplatīšanas sistēmas 
dalībnieki.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sertificētos tirgotājus vai remontētājus 
konkrēta transportlīdzekļa izgatavotāja 
izplatīšanas sistēmā šajā regulā uzskata par 
neatkarīgiem uzņēmumiem, ja tie veic tādu 
transportlīdzekļu remontu un tehnisko 
apkopi, attiecībā uz kuriem viņi nav 
attiecīgā izgatavotāja izplatīšanas sistēmas 
dalībnieki.

4. Sertificētos tirgotājus vai remontētājus 
konkrēta traktora izgatavotāja izplatīšanas 
sistēmā šajā regulā uzskata par 
neatkarīgiem uzņēmumiem, ja tie veic tādu 
traktoru remontu un tehnisko apkopi, 
attiecībā uz kuriem viņi nav attiecīgā 
izgatavotāja izplatīšanas sistēmas 
dalībnieki.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Informācija par transportlīdzekļa
remontu un tehnisko apkopi ir vienmēr 
pieejama, izņemot informācijas sistēmas 

5. Informācija par traktora remontu un 
tehnisko apkopi ir vienmēr pieejama, 
izņemot informācijas sistēmas uzturēšanas 
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uzturēšanas gadījumus. gadījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Informācija par transportlīdzekļa
remontu un tehnisko apkopi ir vienmēr 
pieejama, izņemot informācijas sistēmas 
uzturēšanas gadījumus.

5. Informācija par traktora remontu un 
tehnisko apkopi ir vienmēr pieejama, 
izņemot informācijas sistēmas uzturēšanas 
gadījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ar OBD savietojamu rezerves daļu, 
diagnostikas instrumentu un testēšanas 
iekārtu izgatavošanas un apkopes 
vajadzībām izgatavotāji visiem 
ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas 
instrumentu vai testēšanas iekārtu 
izgatavotājiem vai remontētājiem sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi.

6. Ar OBD savietojamu rezerves daļu, 
diagnostikas instrumentu un testēšanas 
iekārtu izgatavošanas un apkopes 
vajadzībām izgatavotāji visiem 
ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas 
instrumentu vai testēšanas iekārtu 
izgatavotājiem vai remontētājiem sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un traktora
remontu un tehnisko apkopi.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ar OBD savietojamu rezerves daļu, 
diagnostikas instrumentu un testēšanas 
iekārtu izgatavošanas un apkopes 
vajadzībām izgatavotāji visiem 
ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas 
instrumentu vai testēšanas iekārtu 
izgatavotājiem vai remontētājiem sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi.

6. Ar OBD savietojamu rezerves daļu, 
diagnostikas instrumentu un testēšanas 
iekārtu izgatavošanas un apkopes 
vajadzībām izgatavotāji visiem 
ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas 
instrumentu vai testēšanas iekārtu 
izgatavotājiem vai remontētājiem sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un traktora
remontu un tehnisko apkopi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu izstrādāšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informāciju, prasības attiecībā uz RMI tiek piemērotas tikai 
traktoriem, izņemot R kategoriju (piekabes) un S kategoriju (maināma velkama iekārta), jo šo 
kategoriju izstrādājumi tiek izgatavoti tikai mazā daudzumā, tiem ir daudzi dažādi modeļi un 
tos izgatavo galvenokārt MVU.

Grozījums Nr. 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ar OBD savietojamu rezerves daļu, 
diagnostikas instrumentu un testēšanas 
iekārtu izgatavošanas un apkopes 
vajadzībām izgatavotāji visiem 
ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas 
instrumentu vai testēšanas iekārtu 
izgatavotājiem vai remontētājiem sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi.

6. Ar OBD savietojamu rezerves daļu, 
diagnostikas instrumentu un testēšanas 
iekārtu izgatavošanas un apkopes 
vajadzībām izgatavotāji visiem 
ieinteresētajiem sastāvdaļu, diagnostikas 
instrumentu vai testēšanas iekārtu 
izgatavotājiem vai remontētājiem sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un traktora
remontu un tehnisko apkopi.
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Or. en

Grozījums Nr. 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas 
alternatīvās degvielas traktoriem, 
konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos 
izgatavotāji jebkuram ieinteresētam 
alternatīvās degvielas transportlīdzekļu
iekārtu izgatavotājam, uzstādītājam vai 
remontētājam bez diskriminācijas sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļu remontu un tehnisko 
apkopi.

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas 
alternatīvās degvielas traktoriem, 
konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos 
izgatavotāji jebkuram ieinteresētam 
alternatīvās degvielas traktoru iekārtu 
izgatavotājam, uzstādītājam vai 
remontētājam bez diskriminācijas sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un traktoru
remontu un tehnisko apkopi.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas 
alternatīvās degvielas traktoriem, 
konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos 
izgatavotāji jebkuram ieinteresētam 
alternatīvās degvielas transportlīdzekļu
iekārtu izgatavotājam, uzstādītājam vai 
remontētājam bez diskriminācijas sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļu remontu un tehnisko 
apkopi.

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas 
alternatīvās degvielas traktoriem, 
konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos 
izgatavotāji jebkuram ieinteresētam 
alternatīvās degvielas traktoru iekārtu 
izgatavotājam, uzstādītājam vai 
remontētājam bez diskriminācijas sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un traktoru
remontu un tehnisko apkopi.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu izstrādāšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informāciju, prasības attiecībā uz RMI tiek piemērotas tikai 
traktoriem, izņemot R kategoriju (piekabes) un S kategoriju (maināma velkama iekārta), jo šo 
kategoriju izstrādājumi tiek izgatavoti tikai mazā daudzumā, tiem ir daudzi dažādi modeļi un 
tos izgatavo galvenokārt MVU.

Grozījums Nr. 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas 
alternatīvās degvielas traktoriem, 
konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos 
izgatavotāji jebkuram ieinteresētam 
alternatīvās degvielas transportlīdzekļu
iekārtu izgatavotājam, uzstādītājam vai 
remontētājam bez diskriminācijas sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un 
transportlīdzekļu remontu un tehnisko 
apkopi.

7. Automašīnu iekārtu, kas domātas 
alternatīvās degvielas traktoriem, 
konstruēšanas un izgatavošanas nolūkos 
izgatavotāji jebkuram ieinteresētam 
alternatīvās degvielas traktoru iekārtu 
izgatavotājam, uzstādītājam vai
remontētājam bez diskriminācijas sniedz 
atbilstīgu informāciju par OBD un traktoru
remontu un tehnisko apkopi.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izgatavotājs groza un papildina savās 
tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju par 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi, tiklīdz tā ir zināma sertificētiem 
remontētājiem.

10. Izgatavotājs groza un papildina savās 
tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju par 
traktora remontu un tehnisko apkopi, 
tiklīdz tā ir zināma sertificētiem 
remontētājiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izgatavotājs groza un papildina savās 
tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju par 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi, tiklīdz tā ir zināma sertificētiem 
remontētājiem.

10. Izgatavotājs groza un papildina savās 
tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju par 
traktora remontu un tehnisko apkopi, 
tiklīdz tā ir zināma sertificētiem 
remontētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja informācija par veikto 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi glabājas centrālā transportlīdzekļa
izgatavotāja vai tā vajadzībām uzturētā 
datu bāzē, neatkarīgiem remontētājiem šī 
informācija un informācija par pašu veikto 
remontu un tehnisko apkopi ir pieejama 
bez maksas.

11. Ja informācija par veikto traktora 
remontu un tehnisko apkopi glabājas 
centrālā traktora izgatavotāja vai tā 
vajadzībām uzturētā datu bāzē, 
neatkarīgiem remontētājiem šī informācija 
un informācija par pašu veikto remontu un 
tehnisko apkopi pietiekami pamatotā 
gadījumā ir pieejama par samērīgu 
maksu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 49. pantu, piekļuve remonta un tehniskās apkopes 
informācijai jābūt pieejamai par samērīgu maksu.
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Grozījums Nr. 397
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja informācija par veikto 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi glabājas centrālā transportlīdzekļa
izgatavotāja vai tā vajadzībām uzturētā 
datu bāzē, neatkarīgiem remontētājiem šī 
informācija un informācija par pašu veikto 
remontu un tehnisko apkopi ir pieejama 
bez maksas.

11. Ja informācija par veikto traktora 
remontu un tehnisko apkopi glabājas 
centrālā traktora izgatavotāja vai tā 
vajadzībām uzturētā datu bāzē, 
neatkarīgiem remontētājiem šī informācija 
un informācija par pašu veikto remontu un 
tehnisko apkopi pietiekami pamatotā 
gadījumā ir pieejama par samērīgu 
maksu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu izstrādāšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informāciju, prasības attiecībā uz RMI tiek piemērotas tikai 
traktoriem, izņemot R kategoriju (piekabes) un S kategoriju (maināma velkama iekārta), jo šo 
kategoriju izstrādājumi tiek izgatavoti tikai mazā daudzumā, tiem ir daudzi dažādi modeļi un 
tos izgatavo galvenokārt MVU. Lai nodrošinātu saskaņotību ar 49. pantu, piekļuve remonta 
un tehniskās apkopes informācijai jābūt pieejamai par samērīgu maksu.

Grozījums Nr. 398
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
47. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja informācija par veikto 
transportlīdzekļa remontu un tehnisko 
apkopi glabājas centrālā transportlīdzekļa
izgatavotāja vai tā vajadzībām uzturētā 
datu bāzē, neatkarīgiem remontētājiem šī 
informācija un informācija par pašu veikto 
remontu un tehnisko apkopi ir pieejama
bez maksas.

11. Ja informācija par veikto traktora 
remontu un tehnisko apkopi glabājas 
centrālā traktora izgatavotāja vai tā 
vajadzībām uzturētā datu bāzē, 
neatkarīgiem remontētājiem ir pieejama šī 
informācija un informācija par pašu veikto 
remontu un tehnisko apkopi.
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Or. en

Grozījums Nr. 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
47. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā 
saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā sīki izklāstītas prasības attiecībā 
uz remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās 
specifikācijas par to, kā būtu sniedzama 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācija.

12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā 
saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā sīki izklāstītas prasības attiecībā 
uz remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās 
specifikācijas par to, kā būtu sniedzama 
traktora remonta un tehniskās apkopes 
informācija.

Komisija nodrošina, ka sniegtās 
informācijas un saistīto procedūru 
ietvaros tiek ievērots saprātīguma un 
proporcionalitātes princips attiecībā uz 
transportlīdzekļu tipu pārdošanas apjomu 
un/vai izgatavotāju dimensiju. Īpaša 
uzmanība jāvelta MVU vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu izstrādāšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informāciju, regulā jāapsver traktoru un lauksaimniecības 
tehnikas sektora specifika (vairāk nekā 50 Eiropas ražotāji, vairums no tiem MVU, un 
tūkstošiem modeļu, kas bieži izgatavoti mazos daudzumos). Jāievieš proporcionalitātes 
princips, lai nepieļautu, ka attiecībā uz piekļuvi informācijai, ko piemēro traktora nozarei, 
tiek radītas nepamatotas prasības un nesamērīgas izmaksas izgatavotājiem.

Grozījums Nr. 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā 
saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā sīki izklāstītas prasības attiecībā 
uz remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās 
specifikācijas par to, kā būtu sniedzama 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācija.

12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā 
saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā sīki izklāstītas prasības attiecībā 
uz remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās 
specifikācijas par to, kā būtu sniedzama 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācija. 

Tomēr Komisija nodrošina, ka sniedzamā 
informācija un saistītās procedūras ir 
saskanīgas ar izvirzīto mērķi un nerada 
nesamērīgu slogu MVU; Komisija īpaši 
nodrošina, ka pienācīga uzmanība tiek 
veltīta noteiktu transportlīdzekļu tipu un 
modeļu ierobežotajiem pārdošanas 
apjomiem.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
47. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā 
saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā sīki izklāstītas prasības attiecībā 
uz remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās 
specifikācijas par to, kā būtu sniedzama 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācija.

12. Komisijai piešķir pilnvaras, lai tā 
saskaņā ar 57. pantu pieņemtu deleģēto 
aktu, kurā sīki izklāstītas prasības attiecībā 
uz remonta un tehniskās apkopes 
informācijas pieejamību, it īpaši tehniskās 
specifikācijas par to, kā būtu sniedzama 
traktora remonta un tehniskās apkopes 
informācija.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu izstrādāšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informāciju, prasības attiecībā uz RMI tiek piemērotas tikai 
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traktoriem, izņemot R kategoriju (piekabes) un S kategoriju (maināma velkama iekārta), jo šo 
kategoriju izstrādājumi tiek izgatavoti tikai mazā daudzumā, tiem ir daudzi dažādi modeļi un 
tos izgatavo galvenokārt MVU.

Grozījums Nr. 402
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairāku tipa apstiprinājuma turētāju 
savstarpēja pienākumu sadale

svītrots

Pakāpeniska tipa apstiprinājuma 
gadījumā, un arī vairākposmu tipa 
apstiprinājuma gadījumā izgatavotājs, kas 
atbild par attiecīgo tipa apstiprinājumu, ir 
atbildīgs arī par informācijas paziņošanu 
attiecībā uz konkrētu sistēmu, sastāvdaļu, 
atsevišķu tehnisku vienību vai konkrēto 
posmu gan gala izgatavotājam, gan 
neatkarīgajiem uzņēmumiem.
Gala izgatavotājs atbild par informācijas 
sniegšanu neatkarīgiem uzņēmumiem 
attiecībā uz gatavu transportlīdzekli.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gala izgatavotājs atbild par informācijas 
sniegšanu neatkarīgiem uzņēmumiem 
attiecībā uz gatavu transportlīdzekli.

Gala izgatavotājs atbild par informācijas 
sniegšanu neatkarīgiem uzņēmumiem 
attiecībā uz gatavu traktoru.

Or. en
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Grozījums Nr. 404
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksa par piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes 
informācijai

svītrots

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un 
proporcionālu maksu par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, uz ko attiecas šī 
regula.
2. Maksa nav saprātīga un proporcionāla, 
ja tā liek atteikties no piekļuves, lai arī cik 
daudz neatkarīgais uzņēmējs to 
izmantotu. Izgatavotāji ļauj piekļūt 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai dienas, mēneša un 
gada garumā, un maksa par pieeju šai 
informācijai mainās atkarībā no 
laikposma, kurā nodrošināta piekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
49. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksa par piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes informācijai

Maksa par piekļuvi traktora remonta un 
tehniskās apkopes informācijai

Or. en
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Grozījums Nr. 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un 
proporcionālu maksu par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, uz ko attiecas šī 
regula.

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un 
proporcionālu maksu par piekļuvi traktora
remonta un tehniskās apkopes informācijai, 
darbarīkiem, tīmekļa vietnei un 
apmācībai, uz ko attiecas šī regula.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt vajadzīgo un to, ko izgatavotājiem jānodrošina attiecībā uz 
remontu un tehnisko apkopi. Par šādu pilnīgu informāciju visiem uzņēmumiem jāmaksā 
samērīga maksa.

Grozījums Nr. 407
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un 
proporcionālu maksu par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, uz ko attiecas šī 
regula.

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un 
proporcionālu maksu par traktora remonta 
un tehniskās apkopes informāciju, 
darbarīkiem un piekļuvi tīmekļa vietnei, 
uz ko attiecas šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un 
proporcionālu maksu par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, uz ko attiecas šī 
regula.

1. Izgatavotāji var saņemt saprātīgu un 
proporcionālu maksu par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai, darbarīkiem un 
apmācībai, uz ko attiecas šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksa nav saprātīga un proporcionāla, 
ja tā liek atteikties no piekļuves, lai arī cik 
daudz neatkarīgais uzņēmējs to izmantotu. 
Izgatavotāji ļauj piekļūt transportlīdzekļu
remonta un tehniskās apkopes informācijai 
dienas, mēneša un gada garumā, un maksa 
par pieeju šai informācijai mainās atkarībā 
no laikposma, kurā nodrošināta piekļuve.

2. Maksa nav saprātīga un proporcionāla, 
ja tā liek atteikties no piekļuves, lai arī cik 
daudz neatkarīgais uzņēmējs to izmantotu. 
Izgatavotāji ļauj piekļūt traktora remonta 
un tehniskās apkopes informācijai dienas, 
mēneša un gada garumā, un maksa par 
pieeju šai informācijai mainās atkarībā no 
laikposma, kurā nodrošināta piekļuve.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu IMCO komitejai, kura pieprasīja atsevišķu tiesību 
aktu izstrādāšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes informāciju, prasības attiecībā uz RMI tiek piemērotas tikai 
traktoriem, izņemot R kategoriju (piekabes) un S kategoriju (maināma velkama iekārta), jo šo 
kategoriju izstrādājumi tiek izgatavoti tikai mazā daudzumā, tiem ir daudzi dažādi modeļi un 
tos izgatavo galvenokārt MVU.

Grozījums Nr. 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksa nav saprātīga un proporcionāla, 
ja tā liek atteikties no piekļuves, lai arī cik 
daudz neatkarīgais uzņēmējs to izmantotu. 
Izgatavotāji ļauj piekļūt transportlīdzekļu
remonta un tehniskās apkopes informācijai 
dienas, mēneša un gada garumā, un maksa 
par pieeju šai informācijai mainās atkarībā 
no laikposma, kurā nodrošināta piekļuve.

2. Maksa nav saprātīga un proporcionāla, 
ja tā liek atteikties no piekļuves, lai arī cik 
daudz neatkarīgais uzņēmējs to izmantotu. 
Izgatavotāji ļauj piekļūt traktora remonta 
un tehniskās apkopes informācijai dienas, 
mēneša un gada garumā, un maksa par 
pieeju šai informācijai mainās atkarībā no 
laikposma, kurā nodrošināta piekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, ko piemēro par izgatavotāju 
izdarītajiem šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Paredzētajiem sodiem ir 
jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
atturošiem. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [6 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas] 
un nekavējoties to informē par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, ko piemēro par izgatavotāju 
izdarītajiem šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Paredzētajiem sodiem ir 
jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
atturošiem. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [24 mēneši pēc šīs regulas 
publicēšanas] un nekavējoties to informē 
par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, 
kas tos skar.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
57.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57.a pants (jauns)
Deleģēto akta pieņemšana
Komisija līdz 2013. gada 30. jūnijam
pieņem deleģētos aktus, kas norādīti 
7. panta 4. punktā, 8. panta 4. punktā, 
9. panta 5. punktā, 18. panta 16. punktā, 
38. panta 1. , 2. un 3. punktā, 47. panta 
10. punktā, 51. panta 8. punktā un 
56. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstiprinātājiestādes turpina piešķirt 
paplašinājumus tādu transportlīdzekļu, 
sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku 
vienību tipa apstiprinājumiem, kas ir 
saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK un visu 
56. panta 2. punktā minēto direktīvu 
noteikumiem.

2. Apstiprinātājiestādes turpina piešķirt 
paplašinājumus tādu transportlīdzekļu, 
sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku 
vienību tipa apstiprinājumiem, kas ir 
saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK un visu 
62. panta 1. punktā minēto direktīvu 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2003/37/EK minētās atsevišķās direktīvas izmanto, lai piešķirtu paplašinājumus 
spēkā esošajiem tipa apstiprinājumiem. „Jauna” deleģētā akta izmantošana saskaņā ar 
„veco” pamatdirektīvu radītu neskaidrību, jo nebūtu saistības starp atsevišķām direktīvām un 
deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 414
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstiprinātājiestādes turpina piešķirt 
paplašinājumus tādu transportlīdzekļu, 
sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku 
vienību tipa apstiprinājumiem, kas ir 
saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK un visu 
56. panta 2. punktā minēto direktīvu 
noteikumiem.

2. Apstiprinātājiestādes turpina piešķirt 
paplašinājumus tādu transportlīdzekļu, 
sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku 
vienību tipa apstiprinājumiem, kas ir 
saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK un visu 
62. panta 1. punktā minēto direktīvu 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2003/37/EK minētās atsevišķās direktīvas izmanto, lai piešķirtu paplašinājumus 
spēkā esošajiem tipa apstiprinājumiem. „Jauna” deleģētā akta izmantošana saskaņā ar 
„veco” pamatdirektīvu radītu neskaidrību, jo nebūtu saistības starp atsevišķām direktīvām un 
deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
61.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visurgājēja tehnika
Komisija līdz [2013. gada 3. janvārim] 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu dalībvalstu 
noteikumu saskaņošanai attiecībā uz 
tehniskajām prasībām, ko piemēro 
visurgājējai tehnikai, to sistēmām un 
sastāvdaļām, lai nodrošinātu augstu ceļu 
satiksmes drošības līmeni, ņemot vērā 
pašreizējos piemērojamos kopienas tiesību 
aktus.

Or. en
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Grozījums Nr. 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 
74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 
77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 
86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 
87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 
2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 
2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 
2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 
2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 
2014. gada 1. janvāra. 

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 
74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 
77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 
86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 
87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 
2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 
2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 
2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 
2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 
datuma, kas norādīts 64. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozīto 64. panta 2. punktu (22. grozījums)

Grozījums Nr. 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 
74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 
77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 
86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 
87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 
2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 
2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 
2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 
2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 
2014. gada 1. janvāra.

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 
74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 
77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 
86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 
87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 
2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 
2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 
2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 
2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 
attiecīgā datuma, kas noteikts 64. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 418
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 
74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 
77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 
86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 
87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 
2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 
2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 
2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 
2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 
2014. gada 1. janvāra.

1. Direktīvu 2003/37/EK, kā arī Direktīvas 
74/347/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 
77/537/EEK, 78/764/EEK, 80/720/EEK, 
86/297/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK, 
87/402/EEK, 2000/25/EK, 2009/57/EK, 
2009/58/EK, 2009/59/EK, 2009/60/EK, 
2009/61/EK, 2009/63/EK, 2009/64/EK, 
2009/66/EK, 2009/68/EK; 2009/75/EK, 
2009/76/EK, 2009/144/EK atceļ no 
datuma, kas norādīts 64. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozīto 64. panta 2. punktu (22. grozījums).

Grozījums Nr. 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro:

Or. en

Grozījums Nr. 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. Dalībvalstis pēc izgatavotāja pieprasījuma 
šo regulu piemēro jaunajiem 
transportlīdzekļu tipiem no dienas, kad 
stājas spēkā jaunākais šai 
transportlīdzekļu kategorijai 
piemērojamais deleģētais akts, bet ne 
ātrāk kā no 2014. gada 1. janvāra;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro:
a) jaunajiem transportlīdzekļu tipiem no 
2014. gada 1. janvāra, bet ne ātrāk kā 
divus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā 
jaunākais deleģētais akts, ko piemēro šai 
transportlīdzekļu kategorijai,
b) visiem jaunajiem transportlīdzekļu 
tipiem no 2018. gada 1. janvāra, bet ne 
ātrāk kā četrus gadus pēc dienas, kad 
stājas spēkā jaunākais deleģētais akts, ko 
piemēro šai transportlīdzekļu kategorijai.

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka attiecībā uz Direktīvu 2003/37/EK paredzētais sadalījums, kas nodala jaunos tipa 
apstiprinājumus no laišanas tirgū, būtu visatbilstīgākais pielāgošanai jaunajām procedūrām 
bez būtiskiem kavējumiem. Tas ļautu turpmāk izvairīties no iejaukšanās pārejas noteikumos 
attiecībā uz tiesību aktiem, kas ierobežo pieļaujamās izplūdes gāzu emisijas. Pareizāk ir 
ieviest šo regulu pakāpeniski, pirmkārt attiecībā uz jaunā tipa apstiprinājumiem un otrkārt 
attiecībā uz pastāvošajiem tipa apstiprinājumiem.
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Grozījums Nr. 422
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – 1. daļa – a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jaunajiem transportlīdzekļu tipiem no 
2014. gada 1. janvāra, bet ne ātrāk kā 
divus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā 
jaunākais deleģētais akts, ko piemēro šai 
transportlīdzekļu kategorijai,

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka attiecībā uz Direktīvu 2003/37/EK paredzētais sadalījums, kas nodala jaunos tipa 
apstiprinājumus no laišanas tirgū, būtu visatbilstīgākais pielāgošanai jaunajām procedūrām 
bez būtiskiem kavējumiem. Tas ļautu turpmāk izvairīties no iejaukšanās pārejas noteikumos 
attiecībā uz tiesību aktiem, kas ierobežo pieļaujamās izplūdes gāzu emisijas. Pareizāk ir 
ieviest šo regulu pakāpeniski, pirmkārt attiecībā uz jaunā tipa apstiprinājumiem un otrkārt 
attiecībā uz pastāvošajiem tipa apstiprinājumiem.

Grozījums Nr. 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – 1. daļa – b) apakšpunkts (jauns)



AM\881687LV.doc 69/70 PE475.768v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visiem jaunajiem transportlīdzekļu 
tipiem no 2018. gada 1. janvāra, bet ne 
ātrāk kā četrus gadus pēc dienas, kad 
stājas spēkā jaunākais deleģētais akts, ko 
piemēro šai transportlīdzekļu kategorijai.

Or. en

Pamatojums

Uzskata, ka attiecībā uz Direktīvu 2003/37/EK paredzētais sadalījums, kas nodala jaunos tipa 
apstiprinājumus no laišanas tirgū, būtu visatbilstīgākais pielāgošanai jaunajām procedūrām 
bez būtiskiem kavējumiem. Tas ļautu turpmāk izvairīties no iejaukšanās pārejas noteikumos 
attiecībā uz tiesību aktiem, kas ierobežo pieļaujamās izplūdes gāzu emisijas. Pareizāk ir 
ieviest šo regulu pakāpeniski, pirmkārt attiecībā uz jaunā tipa apstiprinājumiem un otrkārt 
attiecībā uz pastāvošajiem tipa apstiprinājumiem.

Grozījums Nr. 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro šo regulu visiem 
jaunajiem transportlīdzekļu tipiem divus 
gadus pēc dienas, kad stājas spēkā 
jaunākais deleģētais akts, ko piemēro šai 
transportlīdzekļu kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro šo regulu visiem 
jaunajiem transportlīdzekļu tipiem četrus 
gadus pēc dienas, kad stājas spēkā 
jaunākais deleģētais akts.

Or. en


