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LV Vienoti daudzveidībā LV 

29.3.2017 B8-0177/REV/14 

Grozījums Nr.  14 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

Eb apsvērums (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  Eb. tā kā Parlamenta Iekšpolitikas 

ģenerāldirektorāta 2016. gada septembrī 

publicētais salīdzinošais pētījums par 

atšķirībām ES un ASV tiesību aktos par 

emisijām autobūves nozarē apliecina, ka 

ES autoparka CO2 emisiju vidējie mērķi 

pašlaik ir tālejošāki par ASV 

pieņemtajiem mērķiem emisiju jomā, 

savukārt ASV kopumā noteikušas 

augstākus federālos standartus attiecībā 

uz NOx emisiju; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Grozījums Nr.  15 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

Ec apsvērums (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  Ec. tā kā Parlamenta Iekšpolitikas 

ģenerāldirektorāta 2016. gada septembrī 

publicētais salīdzinošais pētījums par 

atšķirībām ES un ASV tiesību aktos par 

emisijām autobūves nozarē apliecina, ka 

ES nav ticis precizēts tas, kā 

pārveidošanas ierīču definīcija būtu 

jāpiemēro, taču tas būtu varējis palīdzēt 

nodrošināt ražotāju un pārvaldes iestāžu 

vienveidīgu izpratni; tā kā ASV Vides 

aizsardzības iestāde (EPA) rīkojās pilnīgi 

atšķirīgi un nodrošināja ražotājus un 

vērtētājus ar virkni rekomendējošu 

apkārtrakstu, kuros sniedza papildu 

skaidrojošu informāciju; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/16 

Grozījums Nr.  16 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

20.a punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  20.a norāda, ka ASV pārveidošanas 

ierīces 1995. gadā tika atklātas viegldarba 

transportlīdzekļos un 1998. gadā — 

smagdarba transportlīdzekļos, un tādēļ ES 

likumdevēji tika brīdināti par iespējamu 

pārveidošanas ierīču izmantošanu jau ilgi 

pirms 2015. gada septembra atklājumiem 

attiecībā uz uzņēmumu Volkswagen; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/17 

Grozījums Nr.  17 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

20.b punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  20.b atzīmē, ka bijušais rūpniecības un 

uzņēmējdarbības komisārs Günter 

Verheugen, kurš bija atbildīgs par 

Regulas (EK) Nr. 715/2007 izstrādi, EMIS 

komitejas uzklausīšanā 2016. gada 

30. augustā atzina, ka regulas 5. panta 

2. punktā minētos izņēmumus attiecībā uz 

pārveidošanas ierīču aizliegumu 

vajadzējis definēt daudz precīzāk; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/18 

Grozījums Nr.  18 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

20.c punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

 20.c uzskata, ka neapšaubāmi 

nelietderīgas ir plašās definīcijas par 

izņēmumiem attiecībā uz aizliegumu 

izmantot pārveidošanas ierīces, kuras 

noteiktas Regulas (EK) Nr. 715/2007 

5. panta 2. punktā (jo īpaši atkāpe par 

motora aizsardzību), jo tās pieļauj 

autoražotāju negodīgu konkurenci 

gadījumos, kad novecojušu un pārmērīgu 

piesārņojumu radošu motoru tehnoloģiju 

izmantošanu var attaisnot ar šiem 

izņēmumiem; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/19 

Grozījums Nr.  19 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

33. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

33. šajā sakarā prasa izveidot Eiropas 

Transportlīdzekļu uzraudzības aģentūru; 

33. uzskata, ka Komisijai būtu 

jāpiešķir pilnvaras izšķirt divu valstu tipa 

apstiprināšanas iestāžu strīdus par ES 

tipa apstiprināšanas tiesību aktu 

interpretāciju; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/20 

Grozījums Nr.  20 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

33.a punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  33.a norāda, ka ASV ir pieredze 

degvielas ekonomijas standartu 

īstenošanas jomā un tā tikai nesen ir 

rīkojusies tieši saistībā ar siltumnīcefekta 

gāzu emisijām no transportlīdzekļiem, 

savukārt ES jau agrāk pastiprināti 

pievērsās transportlīdzekļu radītām CO2 

emisijām, kam bija ievērojama ietekme uz 

ES automobiļu tirgu; uzskata, ka ES un 

ASV likumdevēji var mācīties viens no 

otra, un ieguvēji būs gan klimata 

aizsardzība un patērētāji, gan arī 

automobiļu ražošanas nozare; tāpēc 

aicina Komisiju ierosināt vajadzīgos 

pasākumus, lai saskaņotu ES un ASV 

CO2 un NOx emisiju standartus un 

emisiju pārbaudes procedūras; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/21 

Grozījums Nr.  21 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

63. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

63. aicina Komisiju un dalībvalstis 

novērtēt pastāvošo zemu emisiju zonu 

efektivitāti pilsētās, ņemot vērā apstākli, 

ka Eiropas standarti attiecībā uz 

viegldarba transportlīdzekļiem 

neatspoguļo faktiskās emisijas, kā arī 

izpētīt, kādus ieguvumus sniegtu 

marķējuma vai standarta ieviešana īpaši 

zemas emisijas transportlīdzekļiem 

(ULEV), kas faktiskos braukšanas 

apstākļos atbilst emisiju robežvērtībām; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1122233LV.docx  PE598.513v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/22 

Grozījums Nr.  22 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

65. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

65. aicina Komisiju šajā nolūkā 

pārskatīt direktīvu par nepiesārņojošu 

enerģiju transportam un ierosināt regulas 

projektu par CO2 standartu noteikšanu 

automobiļiem, kas ienāks tirgū no 

2025. gada, ietverot nulles emisijas 

transportlīdzekļu (ZEV) un īpaši zemas 

emisijas transportlīdzekļu (ULEV) 

pilnvaras, kuras paredz ZEV un ULEV 

īpatsvara pakāpenisku palielināšanu 

kopējā autoparkā ar mērķi līdz 

2035. gadam tirgū vairs nelaist jaunus 

automobiļus, kas rada CO2 emisijas; 

svītrots 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/23 

Grozījums Nr.  23 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

67. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

67. aicina Komisiju pārskatīt Regulas 

(EK) Nr. 715/2007 I pielikumā noteiktās 

emisiju robežvērtības, lai uzlabotu gaisa 

kvalitāti Savienībā un sasniegtu 

Savienības gaisa kvalitātes robežvērtības, 

kā arī PVO ieteiktos līmeņus, un ne vēlāk 

kā līdz 2025. gadam ierosināt atbilstošus 

priekšlikumus par jaunām tehnoloģiju 

ziņā neitrālām „Euro 7” emisiju 

robežvērtībām, kas ir piemērojamas 

visiem Savienības tirgū laistiem M1 un 

N1 transportlīdzekļiem; 

svītrots 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/24 

Grozījums Nr.  24 

Hans-Olaf Henkel 

ECR grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts B8-0177/2017/REV 

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 

71. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

71. uzskata, ka Parlamenta 

izmeklēšanas komiteju pilnvarām 

vajadzētu būt labāk pielīdzinātām valstu 

parlamentu izmeklēšanas komitejām, jo 

īpaši, lai nodrošinātu personu efektīvu 

uzaicināšanu un līdzdalību un sankciju 

piemērošanu sadarbošanās atteikumu 

gadījumos; aicina Komisiju un 

dalībvalstis atbalstīt attiecīgos noteikumus 

pašreizējā Parlamenta priekšlikumā; 

svītrots 

Or. en 


