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LV Vienoti daudzveidībā LV 

29.3.2017 B8-0177/25 

Grozījums Nr.  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

41. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

41. aicina Komisiju un likumdevējas 

iestādes apsvērt iespēju arī ieviest 

testēšanu ar PEMS vai atbilstības 

ekspluatācijā pārbaudes, vismaz kā 

skrīninga rīku, un jaunajā tipa 

apstiprināšanas sistēmā ieviest pilnvaras 

Kopīgajam pētniecības centram veikt 

ekspluatācijas atbilstības pārbaudes ar 

PEMS; 

41. aicina ātri pieņemt, ieviest un 

piemērot 4. RDE dokumentu kopumu, 

reglamentējot PEMS izmantošanu 

atbilstības ekspluatācijā pārbaudēs un 

trešo pušu veiktā testēšanā; aicina 

Komisiju jaunajā tipa apstiprināšanas 

sistēmā ieviest pilnvaras Kopīgajam 

pētniecības centram veikt emisiju testus ar 

PEMS kā daļu no atbilstības ekspluatācijā 

pārbaudēm Eiropas līmenī; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Grozījums Nr.  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

52. punkts 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

52. ierosina piešķirt Komisijai 

pilnvaras piemērot transportlīdzekļu 

ražotājiem efektīvus, samērīgus un 

atturošus naudas sodus un pieprasīt 

korektīvus pasākumus, ja tiek konstatēta 

transportlīdzekļu neatbilstība; uzskata, ka 

iespējamajām sankcijām būtu jāietver tipa 

apstiprinājuma atsaukšana un ES mēroga 

atsaukšanas programmu pieņemšana; 

52. ierosina piešķirt Komisijai 

pilnvaras piemērot transportlīdzekļu 

ražotājiem efektīvus, samērīgus un 

atturošus naudas sodus un pieprasīt 

korektīvus pasākumus, ja tiek konstatēta 

transportlīdzekļu neatbilstība; uzskata, ka 

iespējamajām sankcijām būtu jāietver tipa 

apstiprinājuma atsaukšana, ES mēroga 

atsaukšanas programmu pieņemšana un 

obligāta minimālā summa, kas ieguldāma 

īpaši zemas emisijas transportlīdzekļu 

(ULEV) un nulles emisijas 

transportlīdzekļu (ZEV) izstrādē; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Grozījums Nr.  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

58.a punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  58.a uzskata, ka dīzeļmotoru emisiju 

skandāla skartajiem ES patērētājiem būtu 

jāsaņem pienācīgas un finansiālas 

kompensācijas, un ka atsaukšanas 

programmas, kuras ir īstenotas tikai 

daļēji, nevajadzētu uzskatīt par 

pietiekamu atlīdzības veidu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Grozījums Nr.  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

58.b punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  58.b aicina Komisiju šajā nolūkā 

iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 

kolektīvas tiesiskās aizsardzības sistēmas 

izveidi, lai ES patērētājiem radītu 

saskaņotu sistēmu un novērstu pašreizējo 

situāciju, kurā lielākajā daļā dalībvalstu 

patērētāji netiek pietiekami aizsargāti; 

aicina Komisiju izvērtēt ES un ārpus tās 

pastāvošās sistēmas, lai apzinātu labāko 

praksi šajā jomā un iekļautu to savā 

tiesību akta priekšlikumā; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Grozījums Nr.  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

58.c punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  58.c uzskata, ka tad, ja 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājums tiek 

atsaukts neatbilstības dēļ, skartā 

transportlīdzekļa īpašniekam būtu 

jāsaņem pilna apjoma kompensācija par 

šā transportlīdzekļa iegādi; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Grozījums Nr.  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

58.d punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  58.d uzskata, ka patērētājiem vajadzētu 

būt tiesībām saņemt atbilstīgu 

kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka 

transportlīdzekļa sākotnējo sniegumu 

(piemēram, degvielas patēriņa rādītājus, 

efektivitāti, komponentu izturīgumu, 

emisijas u. c.) negatīvi ietekmējuši jebkādi 

tehniskie labojumi vai pārveidojumi, kas 

īstenoti saskaņā ar ražotāja 

transportlīdzekļu atsaukšanas 

programmu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Grozījums Nr.  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

68.a punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  68.a aicina Komisiju sadarboties ar 

dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka neviens 

vienkāršs darba ņēmējs autobūves nozarē 

necieš emisiju skandāla rezultātā; šajā 

nolūkā dalībvalstīm un automobiļu 

ražotājiem būtu jākoordinē un jāveicina 

profesionālās apmācības plāni, lai 

nodrošinātu, ka vienkāršajiem darba 

ņēmējiem, kuru situāciju ir negatīvi 

ietekmējis emisiju skandāls, sniedz visas 

nepieciešamās aizsardzības un apmācības 

iespējas un tā panāk, ka viņu prasmes var 

izmantot, piemēram, saistībā ar 

ilgtspējīgiem transporta veidiem; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Grozījums Nr.  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D 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 

75.a punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  75.a pauž nožēlu, ka Komisija vairākus 

kritiski svarīgus dokumentus 

izmeklēšanas komitejai iesniedza vien tad, 

kad komitejas darbs oficiāli jau labu laiku 

bija beidzies, pilnībā nerēķinoties ar tās 

darba grafiku un laika ziņā ierobežotajām 

pilnvarām; uzskata, ka Komisijai 

vajadzētu vai nu uzlabot savu iekšējo 

dokumentu pārvaldību vai arī nodrošināt 

labāku sadarbību ar Parlamentu, lai tiktu 

ievērots Iestāžu nolīgums; 

Or. en 


