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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.3.2017 B8-0177/25 

Muudatusettepanek  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 41 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

41. palub komisjonil ja 

kaasseadusandjatel kaaluda ka mobiilse 

heitemõõtmissüsteemiga (PEMS) katsete 

tegemist või kasutusel olevate sõidukite 

nõuetele vastavuse kontrollimist vähemalt 

sõelumisvahendina ning anda 

Teadusuuringute Ühiskeskusele volitused 

teostada uues tüübikinnitusraamistikus 

kasutusel olevate sõidukite nõuetele 

vastavuse kontrolli PEMSiga; 

41. nõuab, et kiiresti võetaks vastu, 

rakendataks ja kohaldataks tegelikus 

liikluses tekkivate heitkoguste neljas 

pakett, mis reguleerib PEMSi kasutamist 
kasutusel olevate sõidukite nõuetele 

vastavuse kontrolli ja kolmandate 

osapoolte tehtavate katsete puhul; palub 

komisjonil anda Teadusuuringute 

Ühiskeskusele volitused teostada uues 

tüübikinnitusraamistikus kasutusel olevate 

sõidukite nõuetele vastavuse kontrolli 

raames Euroopa tasandil PEMSiga 

heitkoguste määramise katseid; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Muudatusettepanek  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 52 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

52. teeb ettepaneku anda komisjonile 

volitused määrata sõidukitootjatele 

tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid 

haldustrahve ning anda korraldusi 

heastamis- ja parandusmeetmete 

võtmiseks, kui tehakse kindlaks, et nende 

sõidukid ei vasta nõuetele; on seisukohal, 

et võimalike karistuste hulka peaksid 

kuuluma tüübikinnituse tühistamine ja 

kogu ELi hõlmavate 

tagasivõtmisprogrammide loomine; 

52. teeb ettepaneku anda komisjonile 

volitused määrata sõidukitootjatele 

tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid 

haldustrahve ning anda korraldusi 

heastamis- ja parandusmeetmete 

võtmiseks, kui tehakse kindlaks, et nende 

sõidukid ei vasta nõuetele; on seisukohal, 

et võimalike karistuste hulka peaksid 

kuuluma tüübikinnituse tühistamine ja 

kogu ELi hõlmavate 

tagasivõtmisprogrammide loomine ning 

kohustuslikud miinimuminvesteeringud 

ülivähe saastavate sõidukite ja 

heitevabade sõidukite arendamisse; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Muudatusettepanek  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 58 a (uus) 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

  58 a. on seisukohal, et asjassepuutuvad 

autotootjad peaksid Volkswageni 

heitgaasiskandaalist mõjutatud ELi 

tarbijatele tagama piisava rahalise 

kompensatsiooni ning et tagasivõtmise 

programme, mida on rakendatud üksnes 

osaliselt, ei tohiks pidada piisavaks 

hüvitamisviisiks;  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Muudatusettepanek  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 58 b (uus) 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

  58 b. palub komisjonil selleks esitada 

seadusandlik ettepanek kollektiivse 

hüvitamise mehhanismi loomiseks, et 

luua ELi tarbijate jaoks ühtne süsteem ja 

lõpetada seega praegune olukord, kus 

tarbijatel puudub enamikus 

liikmesriikides kaitse; palub komisjoni 

ELis ja väljaspool ELi olevaid praeguseid 

süsteeme hinnata, et teha kindlaks selle 

valdkonna parimad tavad ja lisada need 

oma seadusandlikusse ettepanekusse; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Muudatusettepanek  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 58 c (uus) 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

  58 c. on seisukohal, et kui sõiduki 

tüübikinnitus mittevastavuse tõttu 

tühistatakse, siis tuleb asjaomase sõiduki 

omanikule selle sõiduki ost täielikult 

hüvitada; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Muudatusettepanek  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 58 d (uus) 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

  58 d. on seisukohal, et tarbijatel peaks 

olema õigus piisavale hüvitusele, kui 

selgub, et vajalikud tehnilised parandused 

või muudatused, mida tootja sõidukite 

tagasivõtmise raames teeb, mõjutavad 

negatiivselt sõiduki algset sooritusvõimet 

(nt mis puudutab kütusekulu, tõhusust, 

osade vastupidavust, heidet jne); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Muudatusettepanek  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 68 a (uus) 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

  68 a. palub komisjonil koostöös 

liikmesriikidega tagada, et ükski tavaline 

autotööstussektori töötaja heiteskandaali 

tõttu ei kannataks; liikmesriigid ja 

autotootjad peaksid selleks kooskõlastama 

ja edendama kutsekoolituskavasid, et 

tagada, et tavalistele töötajatele, kelle 

tööalast olukorda heiteskandaal on 

kahjulikult mõjutanud, tagataks kogu 

vajalik kaitse ja koolitusvõimalused, et 

nende mitmesuguseid oskusi saaks ära 

kasutada (näiteks säästvate 

transpordiliikide heaks); 

Or. en 



 

AM\1121845ET.docx  PE598.513v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.3.2017 B8-0177/32 

Muudatusettepanek  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Soovituse projekt B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni nimel 

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal 

Soovituse projekt 

Punkt 75 a (uus) 

 

Soovituse projekt Muudatusettepanek 

  75 a. taunib asjaolu, et komisjon esitas 

mitu kriitilise tähtsusega dokumenti 

uurimiskomisjonile palju hiljem, kui oli 

ametlikult lõpetanud oma töö, eirates 

sellega täielikult uurimiskomisjoni töö 

ajakava ja ajaliselt piiratud volitusi; leiab, 

et komisjon peaks kas parandama oma 

dokumentide sisemist haldust või olema 

parlamendi suhtes institutsioonidevahelist 

kokkulepet järgides rohkem 

koostöövalmis; 

Or. en 

 

 


