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Pakeitimas 28 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. griežtai smerkia bet kokį automobilių 

gamintojų sukčiavimą ir primygtinai 

ragina įmones prisiimti visą atsakomybę 

už savo veiksmus ir vykstant bet kokiam 

tyrimui visapusiškai bendradarbiauti su 

valdžios institucijomis; apgailestauja dėl 

to, kad milijonai vartotojų buvo nuvilti ir 

suklaidinti neteisingos informacijos apie 

jų transporto priemonių išmetamus 

teršalus; 

1. reiškia didelį susirūpinimą tuo, kad 

Europos Sąjungos vartotojams galėjo 

pakenkti tai, jog jiems buvo parduoti 

produktai su įtaisytais nelegaliais 

komponentais ar programine įranga, 

kurie rodė visiškai kitokius rodiklius, 

palyginti su oficialiais skaičiais, 

patikrintais per tipo patvirtinimo 

bandymus; griežtai smerkia bet kokį 

automobilių gamintojų sukčiavimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 29 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. mano, kad tais atvejais, kai patvirtinta, 

jog padaryti pažeidimai, vartotojams turi 

būti aiškiai pranešama apie žalos 

atlyginimo priemones, šios priemonės turi 

būti taikomos nedelsiant ir vartotojas dėl 

to neturi patirti daugiau žalos; 

Or. en 
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Pakeitimas 30 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  7a. atkreipia dėmesį į J. Girling 

pranešimą (dėl tam tikrų teršalų išmetimo 

nacionalinių ribų) (A8-0249/2015), kurį 

2015 m. liepos 15 d. priėmė Parlamento 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 

saugos komitetas, ir ypač į komiteto 

prašymą Komisijai ir valstybėms narėms 

nedelsiant pabaigti rengti šiuo metu 

svarstomą pasiūlymą dėl naujo „Euro 6“ 

reikalavimų dėl realiomis važiavimo 

sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 

reglamento; 

Or. en 
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Pakeitimas 31 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. pabrėžia, kad būtina gerokai sustiprinti 

dabartinę ES tipo patvirtinimo sistemą, 

įskaitant didesnę ES priežiūrą, ypač 

vykdant rinkos priežiūrą, koordinavimą ir 

Sąjungoje parduotų transporto priemonių 

tolesnę priežiūrą, įgaliojimus reikalauti, 

kad valstybės narės pradėtų taikyti 

įrodymais grindžiamas kontrolės 

procedūras, taip pat įgaliojimus priimti 

atitinkamas priemones ES teisės 

pažeidimo atvejais; 

10. pabrėžia, kad būtina tobulinti dabartinę 

ES tipo patvirtinimo tvarką, taikomą 

motorinėms transporto priemonėms, 

įskaitant galimybę atlikti ES atliekamų 

atitinkamų bandymų tvarkos tarpusavio 

vertinimus; mano, kad, nustačius 

nelegalią praktiką, ją reikėtų išnagrinėti 

siekiant padėti rengti būsimus teisės aktus 

taip, kad būtų užkirstas kelias 

piktnaudžiavimui šioje srityje; tačiau 

pabrėžia, kad siūlomi tiesės aktai neturi 

sudaryti bereikalingos naštos Europos 

automobilių pramonei; 

Or. en 
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Pakeitimas 32 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  8a. pabrėžia, kad išmetamų teršalų kiekio 

realiomis vairavimo sąlygomis matavimo 

bandymo procedūrą reglamentuojantys 

antrinės teisės aktai turi būti rengiami 

kruopščiai ir nacionalinėms institucijoms 

bei gamintojams turi užtikrinti aiškumą, 

kartu suteikiant pakankamai laiko, kad 

iki šių teisės aktų įsigaliojimo jie galėtų 

užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams; 

mano, kad ypač svarbu riboti atvejus, kai 

atitikties veiksnys taikomas kaip laikina 

priemonė, ir kad vartotojams būtų aiškiai 

ir regimai paaiškinamos jo taikymo 

priežastys ir sąrašas modelių, kuriems 

tokia tolerancija taikoma; mano, kad 

vartotojams nenaudingi teisės aktai, 

kuriais neva siekiama nustatyti standartus 

ir kuriuos taikant sudaromos galimybės 

nevienodai šių standartų laikytis; be to, 

reiškia susirūpinimą teisiniu tikrumu tais 

atvejais, kai atitikties veiksniai sudaro 

galimybes skirtingiems produktams taikyti 

skirtingus atitikties reikalavimus; 

Or. en 
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Pakeitimas 33 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. mano, jog itin svarbu, kad Komisija ir 

visos kompetentingos valstybių narių 

institucijos turėtų teisę iš naujo įvertinti 

tipo patvirtinimą ir atitikties sertifikatus, 

reikalauti atšaukti transporto priemones ir 

sustabdyti jų pateikimą į rinką, jei jos turi 

įrodymų, kad nesilaikoma ES išmetamųjų 

teršalų ribinių verčių pagal Euro 5 ir 

Euro 6 reglamentą arba nukrypstama nuo 

bet kokio kito reikalavimo, numatyto pagal 

tipo patvirtinimo tvarką; 

12. mano, jog atliekant bet kokią peržiūrą 

taip pat reikėtų įvertinti tai, ar Komisijai ir 

visoms kompetentingoms valstybių narių 

institucijoms reikėtų suteikti teisę iš naujo 

įvertinti tipo patvirtinimą ir atitikties 

sertifikatus, reikalauti atšaukti transporto 

priemones ir sustabdyti jų pateikimą į 

rinką, jei jos turi įrodymų, kad nesilaikoma 

ES išmetamųjų teršalų ribinių verčių pagal 

Euro 5 ir Euro 6 reglamentą arba 

nukrypstama nuo bet kokio kito 

reikalavimo, numatyto pagal tipo 

patvirtinimo tvarką; 

Or. en 
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Pakeitimas 34 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. mano, kad ateityje persvarstant Tipo 

patvirtinimo pagrindų direktyvą būtina 

išplėsti ir patikslinti gamybos atitikties 

reikalavimus siekiant užtikrinti, kad 

atsitiktinės atrankos būdu iš gamybos linijų 

paimta pakankama ir pavyzdinė naujų 

modelių imtis kasmet būtų tikrinama 

atliekant realiomis vairavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekio matavimo 

bandymus, skirtus patikrinti jų atitiktį ES 

išmetamų teršalų ir CO2 ribinėms vertėms; 

be to, ragina patobulinti keliuose jau 

naudojamų transporto priemonių 

eksploatacinius bandymus, taip pat 

remiantis realiomis vairavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekio nustatymo 

procedūra, siekiant patikrinti skirtingos 

ridos transporto priemonių eksploatacinę 

atitiktį, kaip reikalaujama pagal 

reglamentą. ragina pagerinti stebėjimą 

keliuose atliekant periodines technines 

apžiūras siekiant nustatyti ir taisyti 

transporto priemones, kurios neatitinka ES 

teisės aktų reikalavimų; 

13. mano, kad ateityje persvarstant Tipo 

patvirtinimo pagrindų direktyvą būtina 

išplėsti ir patikslinti gamybos atitikties 

reikalavimus siekiant užtikrinti, kad 

atsitiktinės atrankos būdu iš gamybos linijų 

paimta pakankama ir pavyzdinė naujų 

modelių imtis kasmet būtų tikrinama 

atliekant realiomis vairavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekio matavimo 

bandymus, skirtus patikrinti jų atitiktį ES 

išmetamų teršalų ir CO2 ribinėms vertėms; 

be to, ragina patobulinti keliuose jau 

naudojamų transporto priemonių 

eksploatacinius bandymus, taip pat 

remiantis realiomis vairavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekio nustatymo 

procedūra, siekiant patikrinti skirtingos 

ridos transporto priemonių eksploatacinę 

atitiktį, kaip reikalaujama pagal 

reglamentą. ragina pagerinti stebėjimą 

keliuose atliekant periodines technines 

apžiūras siekiant nustatyti ir taisyti 

transporto priemones, kurios neatitinka ES 

teisės aktų reikalavimų; 

Or. en 
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