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Apstiprina izmešu skandāla izmeklēšanas
komitejas locekļus un pilnvaras
 
Eiropas Parlaments ceturtdienas balsojumā apstiprināja jaunās izmeklēšanas komitejas,
kas izmeklēs krāpšanos ar automobiļu izmešu testēšanas ierīcēm, locekļus un darbības
jomu. Komitejā darbosies 45 deputāti, kuru vidū ir arī deputāts no Latvijas Krišjānis
Kariņš. Komiteja pētīs iespējamo Komisijas un dalībvalstu nolaidību, kuras dēļ nav
īstenoti ES noteikumi. Tā 6 mēnešu laikā pēc darba sākšanas sagatavos starpposma
ziņojumu un gada laikā — galīgo ziņojumu.
 
EP deputāti ceturtdienas balsojumā apstiprināja izmeklēšanas komitejas sastāvu. Komitejas
pirmā sanāksme, kuras laikā tiks ievēlēts arī priekšsēdētājs un tā vietnieki, notiks februāra
sākumā.
 
Komiteja izmeklēs
 

Komisijas iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav pārskatīti pārbaudes cikli izmešu
mērīšanai 
Komisijas  un  dalībvalstu  iestāžu  iespējamo  nolaidību,  neveicot  atbilstīgus  un
efektīvus pasākumus, lai īstenotu aizliegumu lietot ierīces, kas pārveido vai pārtrauc
izmešu mērīšanas ierīču darbību ("pārveidošanas ierīces") 
Komisijas iespējamo nolaidību, kā rezultātā laikus nav ieviestas pārbaudes, kas
atspoguļo faktiskos braukšanas apstākļus 
Dalībvalstu iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav pieņemti noteikumi par efektīvām,
samērīgām un preventīvām sankcijām par ražotāju pārkāpumiem un pārveidošanas
ierīču lietošanu 
Tā arī vāks un analizēs informāciju, lai noskaidrotu, vai Komisijai un dalībvalstīm bija
pierādījumi par pārveidošanas ierīču izmantošanu, pirms 2015. gada 18. septembra
nāca klajā ASV fakti
 

Informācija redaktoriem
 
Lēmums seko ASV veiktajiem atklājumiem, ka Volkswagen grupa ir lietojusi īpašas ierīces, lai
mākslīgi samazinātu slāpekļa oksīda izmešu rādījumus testēšanas laikā.   
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http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/document/List%20of%20nominations_EMIS_en.doc


Kontakti 
 
 

Papildinformācija
EP lēmums par īpašās izmeklēšanas komitejas izveidi saistībā ar emisiju mērījumiem
autobūves nozarē
Paziņojums presei 27-10-2015: EP prasa Komisijai uzraudzīt auto izmešu testu viltošanas
izmeklēšanu
Vides komitejas priekšsēdētājs Giovanni La Via (EPP, IT): “we want a real assessment of
emissions”
EuroparlTV: kā turpmāk būs ar izmešu pārbaudēm?
EP Izpētes dienesta sagatavots materiāls par VW gadījumu
Foto, video un audiomateriāli žurnālistiem

Agnese KRIVADE
COMM - PRESS

(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+33) 3 881 73612 (STR)
(+32) 498 98 39 83
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Signe ZNOTINA-ZNOTA
(+371) 670 854 68 (BXL)
(+33) 3 881 74695 (STR)
(+371) 292 965 24
signe.znotina-znota@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1424+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1424+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20151022IPR98808/MEPs-ask-EU-Commission-to-monitor-investigations-into-car-emission-test-fraud
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20151022IPR98808/MEPs-ask-EU-Commission-to-monitor-investigations-into-car-emission-test-fraud
http://www.europarl.europa.eu/us/en/news_events/news/news_2015/news_sep_2015/la_via_on_the_car_emissions_scandal_we_want_a_real_assessment_of_emissions.html
http://www.europarl.europa.eu/us/en/news_events/news/news_2015/news_sep_2015/la_via_on_the_car_emissions_scandal_we_want_a_real_assessment_of_emissions.html
http://www.europarltv.europa.eu/en/search.aspx?keyword=Volkswagen
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)568355
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2392


Vai Eiropas Komisija un dalībvalstis zināja par izmesu testu rezultātu "pārveidotājiem"? ©AP Images/ European Union-EP
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