
 

AM\1121755LV.docx  PE598.513v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

29.3.2017 B8-0177/1 

Grozījums Nr.  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

PPE grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē vārdā 

ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē 

Ieteikuma projekts 

50. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

50. ierosina izveidot pastāvīgu 

starptautiskas sadarbības sistēmu ar 

Amerikas Savienotajām Valstīm (EPA) 

emisiju jomā, lai apmainītos ar informāciju 

un veiktu kopīgas uzraudzības darbības; 

šādas darbības Eiropas Savienībā jau ir 

ieviestas attiecībā uz citiem ražojumiem; 

50. ierosina izveidot pastāvīgu 

starptautiskas sadarbības sistēmu emisiju 

jomā, lai iestādes varētu apmainīties ar 

informāciju un veikt kopīgas uzraudzības 

darbības; šādas darbības Eiropas Savienībā 

jau ir ieviestas attiecībā uz citiem 

ražojumiem; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Grozījums Nr.  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

PPE grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē vārdā 

ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē 

Ieteikuma projekts 

53. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

53. uzskata, ka šo naudas sodu 

piemērošanā iegūtie līdzekļi dalībvalstīm 

būtu jāuzkrāj kompensāciju izmaksai 

personām, kuras ir negatīvi ietekmējis 

pārkāpums, kā arī citiem šāda veida 

pasākumiem patērētāju interesēs vai 

attiecīgos gadījumos vides aizsardzībai 

dalībvalstīs; 

53. uzskata, ka līdzekļi, kas iegūti no 

naudas sodu piemērošanas 

transportlīdzekļu ražotājiem, no 

pārkāpuma procedūrām pret dalībvalstīm, 

kuras neievēro ES tiesību aktus par 

emisijām, un no maksas par jaunu vieglo 

automobiļu pārsniegtajām emisijām 

(711. budžeta pozīcija), būtu jāizmanto kā 

piešķirtie ieņēmumi konkrētiem ES 

projektiem vai programmām saistībā ar 

gaisa kvalitāti un vides aizsardzību, un tie 

nedrīkstētu samazināt dalībvalstu 

atbilstoši nacionālajam kopienākumam 

aprēķinātās iemaksas ES budžetā; šajā 

sakarā aicina attiecīgajos Savienības 

tiesību aktos iekļaut nepieciešamos 

noteikumus; ierosina, ka dalībvalstis 

naudas sodu piemērošanā iegūtos 

līdzekļus varētu daļēji izmantot arī 
kompensāciju izmaksai personām, kuras ir 

negatīvi ietekmējis pārkāpums, kā arī 

citiem šāda veida pasākumiem patērētāju 

interesēs; 

Or. en 

 

 


