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Grozījumu Nr. 38 izteikt šādi: 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai tipa apstiprinājums paliktu 

spēkā, ražotājam ir jāinformē iestāde, kas ir 

apstiprinājusi attiecīgo transportlīdzekļa 

tipu, par visām izmaiņām tipa 

raksturlielumos vai šim tipam 

piemērojamajās prasībās par drošumu un 

ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Tāpēc ir 

svarīgi, lai izsniegtajiem tipa 

apstiprinājuma sertifikātiem būtu noteikts 

derīguma ierobežojums un tos varētu 

atjaunot tikai tad, kad apstiprinātāja iestāde 

ir pārbaudījusi un pārliecinājusies, ka 

(30) Lai tipa apstiprinājums paliktu 

spēkā, ražotājam ir jāinformē iestāde, kas ir 

apstiprinājusi attiecīgo transportlīdzekļa 

tipu, par visām izmaiņām tipa 

raksturlielumos vai šim tipam 

piemērojamajās prasībās par drošumu un 

ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Tāpēc ir 

svarīgi, lai izsniegtajiem tipa 

apstiprinājuma sertifikātiem būtu noteikts 

derīguma ierobežojums un tos varētu 

atjaunot tikai tad, kad apstiprinātāja iestāde 

ir pārbaudījusi un pārliecinājusies, ka 
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transportlīdzekļa tips joprojām atbilst 

visām piemērojamajām prasībām. Turklāt 

būtu jāprecizē tipa apstiprinājuma 

paplašināšanas nosacījumi, lai visā 

Savienībā nodrošinātu procedūru vienādu 

piemērošanu un tipa apstiprināšanas 

prasību izpildi. 

transportlīdzekļa tips joprojām atbilst 

visām piemērojamajām prasībām. Turklāt 

būtu jāprecizē tipa apstiprinājuma 

paplašināšanas nosacījumi, lai visā 

Savienībā nodrošinātu procedūru vienādu 

piemērošanu un tipa apstiprināšanas 

prasību izpildi. Tomēr dažām sistēmām, 

sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām 

vienībām, piemēram, atpakaļskata 

spoguļiem, priekšējo stiklu tīrītājiem un 

riepām tiem raksturīgo iezīmju dēļ 

minētās prasības ir statiskākas. Citos 

gadījumos, piemēram, sistēmām, kas 

saistītas ar emisiju pārvaldību, var būt 

nepieciešams ierobežot derīguma termiņu, 

kā tas ir transportlīdzekļu gadījumā. 

Tāpēc būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 

izveidot to sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisko vienību sarakstu, kuras 

skar ierobežots derīguma termiņš.  

(Attiecas uz visām valodām) 

Pēc 201. grozījuma ievietot sekojošu grozījumu Nr. 339: 

Grozījums Nr.  339 

Regulas priekšlikums 

47. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.     Pabeigtiem transportlīdzekļiem 

1. punktu piemēro 12 mēnešus no dienas, 

kad ES tipa apstiprinājums kļuva 

nederīgs, savukārt vairākos posmos 

pabeigtiem transportlīdzekļiem — 

18 mēnešus no minētās dienas. 

svītrots 

 

(Šis grozījums ir pieņemts komitejā, taču tas neparādījās tekstā, ko nosūtīja tulkošanai.) 

 


