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29.3.2017 B8-0177/33 

Grozījums Nr.  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

EFDD 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 

59.a punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  59.a uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 

patērētājiem reālistisku, precīzu un 

uzticamu informāciju par viņu 

automobiļu degvielas patēriņu un gaisa 

piesārņotāju emisijām, lai uzlabotu 

patērētāju informētību un palīdzētu 

viņiem pieņemt uz informāciju balstītus 

lēmumus par automobiļu iegādi; aicina 

pārskatīt Direktīvu par automobiļu 

marķēšanu (1999/94/EK), apsverot to, vai 

papildus informācijai par degvielas 

patēriņu un CO2 emisiju nebūtu obligāti 

jāsniedz arī informācija par citu gaisa 

piesārņotāju, piemēram, NOx un cieto 

daļiņu, emisijām; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Grozījums Nr.  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

EFDD 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 

59.b punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  59.b pauž nožēlu, ka attieksme pret 

Eiropas patērētājiem ir sliktāka nekā pret 

ASV patērētājiem; norāda arī, ka skartie 

patērētāji bieži saņem neskaidru un 

nepilnīgu informāciju par iesaistītajiem 

transportlīdzekļiem, saistībām remontēt 

transportlīdzekli un šādas rīcības sekām; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Grozījums Nr.  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

EFDD 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 

59.c punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  59.c uzskata, ka uzņēmuma Volkswagen 

skandāla skartajiem ES patērētājiem būtu 

jāsaņem pienācīgas un finansiālas 

kompensācijas, un ka atsaukšanas 

programmas, kuras ir īstenotas tikai 

daļēji, nevajadzētu uzskatīt par 

pietiekamu kompensācijas veidu vai sodu 

par neatbilstību emisiju standartiem; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Grozījums Nr.  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

EFDD 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 

59.d punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  59.d aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 

visus vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu atbilstošas kompensācijas 

patērētājiem, tostarp ar kolektīvās 

tiesiskās aizsardzības mehānismu 

starpniecību; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Grozījums Nr.  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

EFDD 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 

59.e punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  59.e pauž nožēlu, ka ES nav vienotas un 

saskaņotas sistēmas, kuras ietvaros 

patērētāji varētu rīkoties savu tiesību 

aizstāvībai, un atzīst, ka pašlaik daudzās 

dalībvalstīs patērētājiem nav iespēju 

piedalīties šādās darbībās; 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Grozījums Nr.  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

EFDD 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 

61.a punkts (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  61.a aicina Komisiju izvērtēt to, kā ir 

īstenots Komisijas 2013. gada 11. jūnija 

Ieteikums par kopīgiem principiem 

attiecībā uz kolektīvo tiesisko aizsardzību, 

un steidzami iesniegt tiesību akta 

priekšlikumu par ES patērētāju kolektīvās 

tiesiskās aizsardzības ES mēroga sistēmas 

izveidi; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Grozījums Nr.  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

EFDD 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 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Ieteikuma projekts Grozījums 

  Ga. tā kā visticamāk vēl vairākus gadus 

dalībvalstīs tiks izmantoti dīzeļmotora 

automobiļi, kas rada lielu piesārņojumu, 

tādējādi kavējot centienus uzlabot gaisa 

kvalitāti ES pilsētās; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Grozījums Nr.  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

EFDD 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 dalībvalstis izpētīt pieejamo 

modernizācijas tehnoloģiju izmantošanu, 

lai novērstu letālas sekas izraisošo gaisa 

piesārņojumu pilsētās, ko rada 

dīzeļmotora automobiļi; 

Or. en 


