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Grozījums Nr. 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
-

Priekšlikums noraidīt

Transporta un tūrisma komiteja lūdz 
atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ierosināt 
noraidīt Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 2
Brian Simpson

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī.

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare. Tādēļ tie 
jāattiecina vien uz pārejas periodu starp 
posmu IIIA un posmu IIIB, un to beigu 
datums jānosaka vēlākais 2013. gada 
31. decembrī. Ņemot vērā Apvienotās 
Karalistes dzelzceļa tīkla īpatnības, kā arī 
papildu laiku un izmaksas, lai izstrādātu 
III B posma risinājumus, attiecībā uz 
Apvienoto Karalisti termiņš jāparedz 
2015. gada 31. decembrī.

Or. en

Pamatojums

Prasībās, kas paredzētas šajā direktīvā tās pašreizējā redakcijā, nav ņemti vērā ne 
ierobežojumi, ko rada Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīkla sliežu platuma un kravu 
raksturīgās iezīmes, nedz ar attiecīgā veida motoru mazo tirgus nišu saistītie ierobežojumi. 
Tas var bremzēt dzelzceļa kravu pārvadājumu izaugsmi un kavēt pāreju no autoceļu uz 
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dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir viena no ES transporta politikas prioritātēm.

Grozījums Nr. 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta nosaukumu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Atbrīvojumi, alternatīvas procedūras 
un atkāpes”

Or. en

Grozījums Nr. 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) 1.a punkta otro daļu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1.b Rezerves motoram, kas paredzēts 
uzstādīšanai motorvagonos, vilciena 
sastāvos vai lokomotīvēs, kuras sākotnēji 
aprīkotas ar III A posma robežvērtībām 
neatbilstošu motoru vai motoru, kas 
atbilst tikai III A posma robežvērtībām, ir 
jāatbilst vismaz III A posmam noteiktajām 
robežvērtībām. Šādiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
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1.c Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a 
un 1.b punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Dominique Riquet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) 1.a punkta otro daļu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1.b Rezerves motoram, kas paredzēts 
uzstādīšanai motorvagonos, vilciena 
sastāvos vai lokomotīvēs, kuras sākotnēji 
aprīkotas ar III A posma robežvērtībām 
neatbilstošu motoru vai motoru, kas 
atbilst tikai III A posma robežvērtībām, ir 
jāatbilst vismaz III A posmam noteiktajām 
robežvērtībām. Šādiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
1.c Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a 
un 1.b punktu, tekstu „REZERVES 
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MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā agrāk ražotajos transportlīdzekļos nav pietiekami daudz vietas, lai tajos izvietotu III B 
posma prasībām atbilstīgus tādas pašas jaudas motorus, iespēja nomainīt agrāk ražotajos 
transportlīdzekļos uzstādītos motorus, kuru rādītāji ir zemāki nekā III A posma prasības vai 
atbilst III A posma prasībām, ar jauniem III A posma robežvērtībām atbilstīgiem motoriem 
ļaus nozarei panākt labākus III A posma emisiju standartus, nevis izmantot vairāk
piesārņojošus motorus (kuru emisijas rādītāji ir zemāki nekā III A posma robežvērtības), 
tādējādi uzlabojot agrāk ražotu transportlīdzekļu emisijas rādītājus, izvairoties no 
transportlīdzekļu izņemšanas no aprites, pirms beidzas to normālais ekspluatācijas laiks, un 
novēršot pāreju no dzelzceļa uz autoceļu pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.d un 1.e punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) pievieno šādus punktus:
„1.d Dalībvalstis var izņēmuma kārtā ļaut 
ražot un uzstādīt rezerves motorus, kas 
neatbilst III A posma prasībām, šādos 
gadījumos:
i) ekspluatācijā esošu motorvagonu, 
vilciena sastāvu vai lokomotīvju 
atjaunošanai vai modernizācijai, ja III A 
posma prasību piemērošana radītu 
būtiskus tehniskus sarežģījumus saistībā 
ar sliežu platumu, asslodzi, šasijas uzbūvi 
vai motora(-u) vadības sistēmām 
daudzfunkcionālai izmantošanai un tādēļ 
apdraudētu projekta ekonomisko 
dzīvotspēju;
ii) ja pēc motorvagona, vilciena sastāva 
vai lokomotīves avārijas vai tās motora 
bojājuma III A posma prasību 
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piemērošana radītu nopietnus tehniskus 
sarežģījumus un līdz ar to bojātā 
motorvagona, vilciena sastāva vai 
lokomotīves remonts nebūtu lietderīgs no 
izmaksu viedokļa.
Šajā punktā minētajiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
Ja dalībvalsts paredz atkāpi, tā sešos 
mēnešos pēc atkāpes piešķiršanas iesniedz 
Komisijai un pārējo dalībvalstu 
apstiprinātājiestādēm izdrukas un 
elektroniskā formātā dokumentu, kurā 
norāda:
— atkāpes unikālo atsauces numuru, kas 
norādīts marķējumā uz katra motora, 
kuram piemēro atkāpi,
— atkāpes veidu, tostarp emisijas līmeņu 
aprakstu salīdzinājumā ar III A posma 
robežvērtībām un detalizētu piemērojamo 
alternatīvo noteikumu izklāstu,
— detalizētu atkāpes piemērošanas 
pamatojumu, tostarp galvenos tehniskos 
sarežģījumus un to ietekmi uz izmaksām 
un vidi, kā arī to konstruktīvo pasākumu 
aprakstu, kuri veikti, lai tuvinātos III A 
posma prasību izpildei, un vajadzības 
gadījumā citu ritošā sastāva uzlabošanas 
un apkopes pasākumu aprakstu,
— to motoru skaitu, kuriem piemēro 
atkāpi,
— detalizētu informāciju par ražotāju un 
to motoru veidiem un sērijas numuriem, 
kuriem piemēro atkāpi,
— detalizētus datus par to dzelzceļa 
vagonu sērijām, kuri tiks aprīkoti ar 
minētajiem motoriem, un to izmantošanas 
veidiem,
— jebkādu citu informāciju, kas pamato 
lūgumu piešķirt atkāpi.
1.e Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a, 
1.b un 1.c punktu, tekstu „REZERVES 
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MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”

Or. en

Grozījums Nr. 8
Dominique Riquet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 1.b, 1.c un 1.d punkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) Pievieno šādus punktus:
„1.b Rezerves motoram, kas paredzēts 
uzstādīšanai motorvagonos, vilciena 
sastāvos vai lokomotīvēs, kuras sākotnēji 
aprīkotas ar III A posma robežvērtībām 
neatbilstošu motoru vai motoru, kas 
atbilst tikai III A posma robežvērtībām, ir 
jāatbilst vismaz III A posmam noteiktajām 
robežvērtībām. Šādiem motoriem 
nepiemēro 9. panta 3. punkta g) un 
i) apakšpunktu un 4. punkta 
a) apakšpunktu.
1.c Dalībvalstis var izņēmuma kārtā ļaut 
ražot un uzstādīt rezerves motorus, kas 
neatbilst III A posma prasībām, šādos 
gadījumos:
i) ekspluatācijā esošu motorvagonu, 
vilciena sastāvu vai lokomotīvju 
atjaunošanai vai modernizācijai, ja III A 
posma prasību piemērošana radītu 
būtiskus tehniskus sarežģījumus saistībā 
ar sliežu platumu, asslodzi, šasijas uzbūvi 
vai motora(-u) vadības sistēmām 
daudzfunkcionālai izmantošanai un tādēļ 
apdraudētu projekta ekonomisko 
dzīvotspēju;
ii) ja pēc motorvagona, vilciena sastāva 
vai lokomotīves avārijas vai tās motora 
bojājuma III A posma prasību 
piemērošana radītu nopietnus tehniskus 
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sarežģījumus un līdz ar to bojātā 
motorvagona, vilciena sastāva vai 
lokomotīves remonts nebūtu lietderīgs no 
izmaksu viedokļa.
Šādiem motoriem nepiemēro 9. panta 
3. punkta g) un i) apakšpunktu un 
4. punkta a) apakšpunktu.
Ja dalībvalsts paredz atkāpi, tā sešos 
mēnešos pēc atkāpes piešķiršanas iesniedz 
Komisijai un pārējo dalībvalstu 
apstiprinātājiestādēm izdrukas un 
elektroniskā formātā dokumentu, kurā 
norāda:
— atkāpes unikālo atsauces numuru, kas 
norādīts marķējumā uz katra motora, 
kuram piemēro atkāpi,
— atkāpes veidu, tostarp emisijas līmeņu 
aprakstu salīdzinājumā ar III A posma 
robežvērtībām un detalizētu piemērojamo 
alternatīvo noteikumu izklāstu,
— detalizētu atkāpes piemērošanas 
pamatojumu, tostarp galvenos tehniskos 
sarežģījumus un to ietekmi uz izmaksām 
un vidi, kā arī to konstruktīvo pasākumu 
aprakstu, kuri veikti, lai tuvinātos III A 
posma prasību izpildei, un vajadzības 
gadījumā citu ritošā sastāva uzlabošanas 
un apkopes pasākumu aprakstu,
— to motoru skaitu, kuriem piemēro 
atkāpi,
— detalizētu informāciju par ražotāju un 
to motoru veidiem un sērijas numuriem, 
kuriem piemēro atkāpi,
— detalizētus datus par to dzelzceļa 
vagonu sērijām, kuri tiks aprīkoti ar 
minētajiem motoriem, un to izmantošanas 
veidiem,
— jebkādu citu informāciju, kas pamato 
lūgumu piešķirt atkāpi.
1.d Motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar 1.a, 
1.b un 1.c punktu, tekstu „REZERVES 
MOTORS” pievieno motora marķējumam 
vai iekļauj lietošanas instrukcijā.”
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Or. en

Pamatojums

„Tā kā agrāk ražotajos transportlīdzekļos nav pietiekami daudz vietas, lai tajos izvietotu III B 
posmam atbilstīgus tādas pašas jaudas motorus, iespēja nomainīt agrāk ražotajos 
transportlīdzekļos uzstādītos motorus, kuru rādītāji ir zemāki nekā III A posma prasības vai 
atbilst III A posma prasībām, ar jauniem III A posma robežvērtībām atbilstīgiem motoriem 
ļaus nozarei panākt labākus III A posma emisiju standartus. Ļoti retos gadījumos būs 
jāparedz atkāpes attiecībā uz III A posma prasībām atbilstīgu motoru uzstādīšanu, jo to 
ierobežo transportlīdzekļu piemērotība noteiktam sliežu platumam, asslodze un konstrukcija. 
Nozares pārstāvji piekrīt, ka šādas atkāpes paredz tikai saskaņā ar stingru kontroli, 
ierobežojumiem un detalizētu pamatojumu.” 

Grozījums Nr. 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu termiņš 
ir 2013. gada 31. decembris.

8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu termiņš 
motoriem ar jaudu 37 kW ≤ P < 56 kW ir 
2016. gada 31. decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Brian Simpson

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 97/68/EK
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 8. Elastīguma sistēmu saskaņā ar 
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XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu termiņš 
ir 2013. gada 31. decembris.

XIII pielikuma 1.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
posmu un IIIB posmu, un tās beigu termiņš 
ir 2013. gada 31. decembris. Izņēmuma 
kārtā lokomotīvēm, ko var izmantot 
Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīklā, 
elastīguma sistēmas beigu termiņš ir 
2015. gada 31. decembris.

Or. en

Pamatojums

Prasībās, kas paredzētas šajā direktīvā tās pašreizējā redakcijā, nav ņemti vērā ne 
ierobežojumi, ko rada Apvienotās Karalistes dzelzceļu tīkla sliežu platuma un kravu 
raksturīgās iezīmes, nedz ar attiecīgā veida motoru mazo tirgus nišu saistītie ierobežojumi. 
Tas var bremzēt dzelzceļa kravu pārvadājumu izaugsmi un kavēt pāreju no autoceļu uz 
dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir viena no ES transporta politikas prioritātēm.

Grozījums Nr. 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [12 mēneši pēc 
direktīvas publicēšanas] pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Dalībvalstis vēlākais līdz [16 mēneši pēc 
direktīvas publicēšanas] pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
Komisijai zināmus minēto aktu noteikumus 
un iesniedz šo aktu noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa - 1.1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izņemot pārejas periodu starp posmu 
IIIA un IIIB, OEM, kas vēlas izmantot 
elastīguma sistēmu, apstiprinātājai iestādei 
pieprasa atļauju iepirkt no motoru 
piegādātājiem 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto skaitu motoru, kuri neatbilst 
spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, bet 
ir apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas posmu.

1.1. Izņemot pārejas periodu starp posmu 
IIIA un IIIB, OEM, kas vēlas izmantot 
elastīguma sistēmu, apstiprinātājai iestādei 
pieprasa atļauju iepirkt no motoru 
piegādātājiem 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
uzskaitīto skaitu motoru, kuri neatbilst 
spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, bet 
ir apstiprināti attiecībā uz iepriekšējo 
emisijas robežvērtību piemērošanas posmu, 
un saņem šādu atļauju bez liekas 
kavēšanās.

Or. pl

Grozījums Nr. 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa - 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota
atļauja saskaņā ar elastīguma sistēmu laist 
tirgū ne vairāk kā 40 lokomotīvju virzošos 
motorus, no kuriem vismaz 20 ir 
konstruēti tā, lai tos varētu izmantot 
Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīklā.

Or. en

Pamatojums

Prasībās, kas paredzētas šajā direktīvā tās pašreizējā redakcijā, nav ņemti vērā ne 
ierobežojumi, ko rada Apvienotās Karalistes dzelzceļa tīkla sliežu platuma un kravu 
raksturīgās iezīmes, nedz ar attiecīgā veida motoru mazo tirgus nišu saistītie ierobežojumi. 
Tas var bremzēt dzelzceļa kravu pārvadājumu izaugsmi un kavēt pāreju no autoceļu uz 
dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir viena no ES transporta politikas prioritātēm.
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Grozījums Nr. 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa - 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
50 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

Or. pl

Grozījums Nr. 15
Dominique Riquet

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa - 1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
12 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

1.4. Attiecībā uz motoriem, kas paredzēti 
lokomotīvju piedziņai, pārejas periodā 
starp IIIA un IIIB posmu OEM var lūgt, lai 
viņa motoru piegādātājiem tiktu dota 
atļauja laist tirgū ne vairāk kā 
40 lokomotīvju virzošos motorus saskaņā 
ar elastīguma sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
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highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Grozījums Nr. 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 97/68/EK
XIII pielikums – 1. iedaļa - 1.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.7. OEM sniedz jebkurai tipa 
apstiprinātājai iestādei dalībvalstīs, kura to 
pieprasa, jebkuru informāciju, kuru tipa 
apstiprinātāja iestāde pieprasa nolūkā 
apstiprināt, ka motori, attiecībā uz kuriem 
tiek apgalvots, ka tie ir laisti tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, vai kuri ir marķēti 
kā motori, kas ir laisti tirgū saskaņā ar 
elastīguma sistēmu, patiešām ir laisti tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu vai attiecīgi 
marķēti.

1.7. OEM sniedz jebkurai tipa 
apstiprinātājai iestādei dalībvalstīs, kura to 
pieprasa, jebkuru informāciju, kuru tipa 
apstiprinātāja iestāde pieprasa nolūkā 
pārbaudīt, vai motori, attiecībā uz kuriem 
tiek apgalvots, ka tie ir laisti tirgū saskaņā 
ar elastīguma sistēmu, vai kuri ir marķēti 
kā motori, kas ir laisti tirgū saskaņā ar 
elastīguma sistēmu, patiešām ir laisti tirgū 
saskaņā ar elastīguma sistēmu vai attiecīgi 
marķēti.

Or. pl


