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29.3.2017 B8-0177/25 

Pakeitimas 25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

41 dalis 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

41. ragina Komisiją ir teisėkūros 

institucijas taip pat apsvarstyti galimybę 

pradėti taikyti bent kaip patikrinimo 

priemonę bandymus, atliekamus 

naudojant nešiojamųjų išmetamųjų teršalų 

matavimo sistemą, (NITMS) arba 

eksploatuojamų transporto priemonių 

atitikties patikrinimus ir, atsižvelgiant į 

naująją tipo patvirtinimo sistemą, pavesti 
Jungtiniam tyrimų centrui (JRC) naują 

užduotį atlikti eksploatuojamų transporto 

priemonių atitikties patikrinimus naudojant 

NITMS; 

41. ragina skubiai patvirtinti 4-ąjį 

realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 

teršalų kiekio bandymų taisyklių rinkinį, 

kuriuo remiantis nešiojamosios 
išmetamųjų teršalų matavimo sistemų 

(PEMS) būtų naudojamos atliekant 

eksploatuojamų transporto priemonių 

atitikties patikrinimus ir trečiųjų šalių 

atliekamus bandymus; ragina Komisiją 
Jungtiniam tyrimų centrui (JRC) suteikti 

įgaliojimus Europos lygmeniu atliekamus 
eksploatuojamų transporto priemonių 

atitikties patikrinimus pagal naująją tipo 

patvirtinimo sistemą atlikti išmetamųjų 

teršalų kiekio bandymus naudojant 

nešiojamąsias išmetamųjų teršalų 

matavimo sistemas; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Pakeitimas 26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

52 dalis 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

52. siūlo suteikti Komisijai įgaliojimus 

nustatytos transporto priemonių neatitikties 

atvejais taikyti tų transporto priemonės 

gamintojams veiksmingas, proporcingas ir 

atgrasančias administracines baudas bei 

nustatyti taisomuosius ir korekcinius 

veiksmus; mano, kad galimos sankcijos 

turėtų apimti tipo patvirtinimo panaikinimą 

ir atšaukimo programas, vykdomas ES 

mastu; 

52. siūlo suteikti Komisijai įgaliojimus 

nustatytos transporto priemonių neatitikties 

atvejais taikyti tų transporto priemonės 

gamintojams veiksmingas, proporcingas ir 

atgrasančias administracines baudas bei 

nustatyti taisomuosius ir korekcinius 

veiksmus; mano, kad galimos sankcijos 

turėtų apimti tipo patvirtinimo 

panaikinimą, ES mastu vykdomas 

atšaukimo programas ir privalomą 

mažiausią sumą, skirtą investicijoms į itin 

mažai teršalų išmetančių transporto 

priemonių (angl. ULEV) ir visiškai 

teršalų nemetančių transporto priemonių 

(angl. ZEV) kūrimą; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Pakeitimas 27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

58 a dalis (nauja) 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

  58a. mano, kad „Dyzelgeito“ skandalo 

paveikti ES vartotojai turėtų gauti 

tinkamas ir finansines kompensacijas, 

kurias mokėtų susiję automobilių 

gamintojai, ir kad transporto priemonių 

atšaukimo programos, kurios buvo 

įgyvendintos tik iš dalies, neturėtų būti 

laikomos pakankama atlyginimo forma; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Pakeitimas 28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

58 b dalis (nauja) 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

  58b. todėl ragina Komisiją pateikti 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto siekiant nustatyti ES 

vartotojams kolektyvinę žalos atlyginimo 

sistemą, siekiant ES vartotojams sukurti 

suderintą sistemą ir panaikinti dabartinę 

padėtį, kai daugumoje valstybių narių 

neužtikrinama vartotojų apsauga; ragina 

Komisiją įvertinti esamas sistemas, 

naudojamas ES viduje ir išorėje, siekiant 

nustatyti geriausia praktiką šioje srityje, ir 

jas įtraukti į savo pasiūlymą dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Pakeitimas 29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

58 c dalis (nauja) 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

  58c. mano, kad jei transporto 

priemonės tipo patvirtinimas 

panaikinamas dėl neatitikties, atitinkamos 

transporto priemonės savininkui turėtų 

būti kompensuojama visa suma, už kurią 

įsigyta ši transporto priemonė; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Pakeitimas 30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

58 d dalis (nauja) 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

  58d. mano, kad vartotojai turėtų turėti 

teisę gauti tinkamą kompensaciją tuo 

atveju, kai įrodoma, kad dėl būtino 

techninio remonto arba atlikto 

modifikavimo pagal gamintojo transporto 

priemonės atšaukimo programą buvo 

padarytas neigiamas poveikis pirminėms 

transporto priemonės savybėms (pvz., 

susijusiomis su degalų sąnaudomis, 

efektyvumu, komponentų tvarumu, 

išmetamųjų teršalų kiekiu ir kt.)  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Pakeitimas 31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

68 a dalis (nauja) 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

  68a. ragina Komisiją dirbti kartu su 

valstybėmis narėmis ir užtikrinti, kad dėl 

išmetamųjų teršalų kiekio skandalo 

nenukentėtų nė vienas paprastas 

automobilių pramonės darbuotojas; tuo 

tikslu valstybės narės ir automobilių 

gamintojai turėtų koordinuoti ir skatinti 

profesinio mokymo planus, siekiant 

užtikrinti, kad paprastiems darbuotojams, 

kurių profesinei padėčiai išmetamųjų 

teršalų skandalas padarė neigiamą 

poveikį, būtų suteikta visa reikalinga 

apsauga ir mokymų galimybių, kad jų 

įgūdžius būtų galima panaudoti, pvz., 

plėtojant tvarias transporto rūšis; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Pakeitimas 32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

75 a dalis (nauja) 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

  75a. apgailestauja, kad Komisija tyrimo 

komitetui keletą itin svarbių dokumentų 

pateikė gerokai vėliau nei buvo užbaigtas 

oficialus komiteto darbas ir kad ji visiškai 

neatsižvelgė į komiteto darbo kalendorių 

ir į tai, kad jo įgaliojimų laikotarpis yra 

ribotas; mano, kad komisija turėtų arba 

pagerinti dokumentų tvarkymą savo 

viduje, arba labiau bendradarbiauti su 

Parlamentu, laikydamasi tarpinstitucinio 

susitarimo; 

Or. en 

 

 


