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Grozījums Nr.  28 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emisiju mērījumi autobūves nozarē 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. stingri nosoda automobiļu ražotāju 

negodīgo rīcību un tos mudina uzņemties 

pilnu atbildību par savu rīcību, un pilnībā 

sadarboties ar izmeklēšanu; pauž nožēlu 

par to, ka ar nepatiesu informāciju par to 

ražojuma automobiļu emisijām ir krāpti 

un maldināti patērētāju miljoni; 

1. pauž nopietnas bažas par to, ka Eiropas 

patērētājus varētu būt negatīvi ietekmējusi 

tirdzniecība ar ražojumiem, kas aprīkoti 

ar nelegālām sastāvdaļām vai 

programmatūrām, kuras ir sniegušas 

būtiski atšķirīgus darbības rezultātus 

salīdzinājumā ar tipa apstiprinājuma 

testēšanas laikā verificētajiem datiem; 

stingri nosoda automobiļu ražotāju 

negodīgo rīcību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  29 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emisiju mērījumi autobūves nozarē 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a uzskata — ja apstiprinās pierādījumi 

par pārkāpumiem, patērētāji būtu 

pienācīgi jāinformē par tiesībām uz 

atlīdzinājumu, tas būtu jāveic ātri un tam 

nevajadzētu nodarīt papildu kaitējumu 

patērētājam; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  30 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emisiju mērījumi autobūves nozarē 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a vērš uzmanību uz J. Girling ziņojumu 

(par valstīm noteikto maksimāli 

pieļaujamo emisiju dažām piesārņojošām 

vielām) (A8-0249/2015), ko Vides 

komiteja pieņēma 2015. gada 15. jūlijā, 

un jo īpaši uz pieprasījumu Komisijai un 

dalībvalstīm steidzami pabeigt darbu ar 

jauno priekšlikumu regulai par Euro 6 

emisijām reālos braukšanas apstākļos 

(RDE), kuru patlaban izskata; 

Or. en 



 

AM\1076936LV.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Groz. 31 

Grozījums Nr.  31 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emisiju mērījumi autobūves nozarē 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzsver, ka ir būtiski jānostiprina spēkā 

esošā ES tipa apstiprinājuma sistēma, 

tostarp jāpalielina ES uzraudzība, jo īpaši 

attiecībā uz tirgus uzraudzību, 

koordināciju un pēcpasākumu režīmu 

transportlīdzekļiem, ko pārdod Savienībā, 

tiesības pieprasīt dalībvalstīm uzsākt 

kontroles procedūras, kuru pamatā ir 

pierādījumi, un spēja pieņemt pienācīgus 

pasākumus ES tiesību pārkāpumu 

gadījumā; 

10. uzsver, ka ir nepieciešami uzlabojumi 

spēkā esošajā ES tipa apstiprinājuma 

sistēmā, ko piemēro mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, tostarp iespēja veikt 

salīdzinošus pārskatus par attiecīgajiem 

Eiropas Savienībā veiktās testēšanas 

režīmiem; uzskata, ka jebkāda konstatēta 

nelikumīga prakse ir jāanalizē, lai 

palīdzētu izstrādāt turpmākos tiesību 

aktus, ar kuriem novērst ļaunprātīgu 

rīcību šajā jomā; tomēr uzsver, ka 

nevienam iespējamam tiesību aktam, kas 

tiek ierosināts, nevajadzētu lieki pārslogot 

Eiropas autobūves nozari; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  32 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emisiju mērījumi autobūves nozarē 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.a uzsver, ka sekundārajiem tiesību 

aktiem par to, kā īstenot procedūru 

emisiju testēšanai reālos braukšanas 

apstākļos (RDE), jābūt rūpīgi 

sagatavotiem un pienācīgā laikā 

jānodrošina valsts iestādēm un ražotājiem 

skaidrība, lai veicinātu šo prasību 

ievērošanu, kad tās stājas spēkā; uzskata, 

ka ir būtiski, lai jebkurš atbilstības 

koeficients, ko piemēro kā pagaidu 

pasākumu, ir ierobežots un ka tā 

piemērošanas iemesli un to modeļu 

uzskaitījums, kuri gūst labumu no šādām 

pielaidēm, ir skaidri un nepārprotami 

izklāstīti patērētājiem; uzskata, ka tiesību 

akti, kuru mērķis ir noteikt standartus, bet 

kuri pieļauj atšķirīgu atbilstības līmeni, 

neaizsargā patērētāju intereses; turklāt 

pauž bažas par tiesisko noteiktību, ja 

atbilstības koeficienti pieļauj dažādus 

ražojumu atbilstības līmeņus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  33 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emisiju mērījumi autobūves nozarē 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai 

Komisijai un visu dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm būtu tiesības 

atkārtoti izvērtēt tipa apstiprinājumu un 

atbilstības sertifikātus, tiesības pieprasīt 

atsaukšanu un apturēt transportlīdzekļu 

laišanu tirgū, ja tām ir pierādījumi par 

neatbilstību ES emisijas robežvērtībām 

saskaņā ar Euro 5 un 6 regulu vai citām 

prasībām, ko paredz tipa apstiprināšanas 

sistēma; 

12. uzskata, ka, veicot jebkādu 

pārskatīšanu, būtu arī jānovērtē, vai 
Komisijai un visām dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm vajadzētu piešķirt 

tiesības atkārtoti izvērtēt tipa 

apstiprinājumu un atbilstības sertifikātus, 

tiesības pieprasīt atsaukšanu un apturēt 

transportlīdzekļu laišanu tirgū, ja tām ir 

pierādījumi par neatbilstību ES emisijas 

robežvērtībām saskaņā ar Euro 5 un 6 

regulu vai citām prasībām, ko paredz tipa 

apstiprināšanas sistēma; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  34 

Julie Girling 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Emisiju mērījumi autobūves nozarē 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzskata, ka gaidāmajā Tipa 

apstiprinājuma pamatdirektīvas 

pārskatīšanā ir jāpaplašina un jāprecizē 

ražošanas atbilstības prasības, lai 

nodrošinātu, ka pietiekami un 

reprezentatīvi jaunu izlases veidā no 

konveijera noņemtu modeļu paraugi tiek 

katru gadu pārbaudīti, izmantojot emisiju 

testēšanu reālos braukšanas apstākļos, 

attiecībā uz to atbilstību ES piesārņojošo 

vielu un CO2 robežvērtībām; turklāt aicina 

uzlabot braukšanai pa autoceļiem jau 

izmantotu transportlīdzekļu testēšanu 

ekspluatācijā, arī pamatojoties uz emisiju 

testēšanas reālos braukšanas apstākļos 

procedūru, lai atbilstoši regulas prasībām 

verificētu ekspluatācijas atbilstību 

transportlīdzekļiem, kuriem ir atšķirīgi 

nobraukuma rādījumi; aicina uzlabot 

uzraudzību uz ceļa, veicot regulāras 

tehniskās inspekcijas, lai identificētu un 

veiktu remontu transportlīdzekļiem, kuriem 

konstatēta neatbilstība ES tiesību aktos 

noteiktajām prasībām; 

13. uzskata, ka gaidāmajā Tipa 

apstiprinājuma pamatdirektīvas 

pārskatīšanā ir jāapsver ražošanas 

atbilstības prasību paplašināšana un 

precizēšana, lai nodrošinātu, ka pietiekami 

un reprezentatīvi jaunu izlases veidā no 

konveijera noņemtu modeļu paraugi tiek 

katru gadu pārbaudīti, izmantojot emisiju 

testēšanu reālos braukšanas apstākļos, 

attiecībā uz to atbilstību ES piesārņojošo 

vielu un CO2 robežvērtībām; turklāt aicina 

uzlabot braukšanai pa autoceļiem jau 

izmantotu transportlīdzekļu testēšanu 

ekspluatācijā, arī pamatojoties uz emisiju 

testēšanas reālos braukšanas apstākļos 

procedūru, lai atbilstoši regulas prasībām 

verificētu ekspluatācijas atbilstību 

transportlīdzekļiem, kuriem ir atšķirīgi 

nobraukuma rādījumi; aicina uzlabot 

uzraudzību uz ceļa, veicot regulāras 

tehniskās inspekcijas, lai identificētu un 

veiktu remontu transportlīdzekļiem, kuriem 

konstatēta neatbilstība ES tiesību aktos 

noteiktajām prasībām; 

Or. en 


