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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.3.2017 B8-0177/25 

Τροπολογία  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 41 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

41. καλεί την Επιτροπή και τους 

συννομοθέτες να εξετάσουν επίσης τη 

σκοπιμότητα της καθιέρωσης δοκιμών 
PEMS ή ελέγχων συμμόρφωσης εν χρήσει 

για ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, 

τουλάχιστον ως μηχανισμού ελέγχου, και 
να αναθέσουν στο ΚΚΕρ εντολή για τη 

διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης εν 

χρήσει με συστήματα PEMS εντός του 

νέου πλαισίου έγκρισης τύπου· 

41. ζητεί την ταχεία θέσπιση, 

υλοποίηση και εφαρμογή της 4ης δέσμης 

RDE, που ρυθμίζει τη χρήση PEMS στους 

ελέγχους συμμόρφωσης εν χρήσει και τις 

δοκιμές από τρίτα μέρη· καλεί την 

Επιτροπή να αναθέσει στο ΚΚΕρ εντολή 

για τη διεξαγωγή δοκιμών εκπομπών με 

PEMS ως μέρος των ελέγχων 

συμμόρφωσης εν χρήσει σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο εντός του νέου πλαισίου έγκρισης 

τύπου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/26 

Τροπολογία  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 52 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

52. προτείνει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή εξουσία να επιβάλλει στους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά διοικητικά πρόστιμα και να 

απαιτεί επανορθωτικές ενέργειες όταν 

διαπιστώνει κρούσματα μη συμμόρφωσης 

των οχημάτων τους· θεωρεί ότι οι δυνατές 

κυρώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

απόσυρση της έγκρισης τύπου και την 

καθιέρωση προγραμμάτων ανάκλησης σε 

επίπεδο ΕΕ· 

52. προτείνει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή εξουσία να επιβάλλει στους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά διοικητικά πρόστιμα και να 

απαιτεί επανορθωτικές ενέργειες όταν 

διαπιστώνει κρούσματα μη συμμόρφωσης 

των οχημάτων τους· θεωρεί ότι οι δυνατές 

κυρώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

απόσυρση της έγκρισης τύπου και την 

καθιέρωση προγραμμάτων ανάκλησης σε 

επίπεδο ΕΕ, καθώς επίσης ένα 

υποχρεωτικό ελάχιστο ποσό επένδυσης 

στην ανάπτυξη αυτοκινήτων εξαιρετικά 

χαμηλών εκπομπών (ULEV) και 

μηδενικών εκπομπών (ZEV)· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/27 

Τροπολογία  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 58 α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  58α. θεωρεί ότι οι καταναλωτές της ΕΕ 

που ζημιώθηκαν από το σκάνδαλο 

ντιζελγκέιτ θα πρέπει να αποζημιωθούν 

επαρκώς και χρηματικά από τους 

ενεχόμενους κατασκευαστές 

αυτοκινήτων, και ότι τα προγράμματα 

απόσυρσης τα οποία έχουν εφαρμοστεί 

μόνο εν μέρει δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ότι αποτελούν επαρκή μορφή 

αποκατάστασης της ζημίας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/28 

Τροπολογία  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 58 β (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  58β. καλεί, εν προκειμένω, την 

Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη θέσπιση ενός 

εναρμονισμένου συστήματος συλλογικής 

προσφυγής για τους καταναλωτές της 

ΕΕ, ώστε να διορθωθεί η σημερινή 

κατάσταση έλλειψης προστασίας των 

καταναλωτών που παρατηρείται στα 

περισσότερα κράτη μέλη· καλεί την 

Επιτροπή να αξιολογήσει τα ισχύοντα 

συστήματα εντός και εκτός ΕΕ, ώστε να 

εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές και να 

τις εντάξει στη νομοθετική πρότασή της· 

Or. en 



 

AM\1121845EL.docx  PE598.513v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/29 

Τροπολογία  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 58 γ (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  58γ. θεωρεί ότι αν αποσυρθεί μια 

έγκριση τύπου για λόγους μη 

συμμόρφωσης, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες 

αυτοκινήτων θα πρέπει να 

αποζημιώνονται πλήρως για την αγορά 

του συγκεκριμένου οχήματος· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/30 

Τροπολογία  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 58 δ (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  58δ. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 

πρέπει να έχουν δικαίωμα κατάλληλης 

αποζημίωσης όταν καταδεικνύεται ότι οι 

αρχικές επιδόσεις του οχήματος (δηλ. η 

κατανάλωση καυσίμου, η απόδοση, η 

ανθεκτικότητα των δομικών στοιχείων, οι 

εκπομπές, κ.λπ.) έχουν επηρεαστεί 

αρνητικά από τις απαιτούμενες τεχνικές 

επισκευές ή ρυθμίσεις στο πλαίσιο 

προγράμματος ανάκλησης οχημάτων από 

κατασκευαστή· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Τροπολογία  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 68 α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  68α. καλεί την Επιτροπή να 

συνεργαστεί με τα κράτη μέλη 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι κανένας 

απλός εργαζόμενος στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας δεν θα θιγεί από 

το σκάνδαλο των εκπομπών· για τον 

σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και η 

αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να 

αναλάβουν τον συντονισμό και την 

προώθηση σχεδίων επαγγελματικής 

κατάρτισης για να διασφαλίσουν ότι οι 

απλοί εργαζόμενοι των οποίων η 

κατάσταση απασχόλησης επηρεάστηκε 

αρνητικά από το σκάνδαλο των 

εκπομπών θα έχουν την απαιτούμενη 

προστασία και τις κατάλληλες ευκαιρίες 

κατάρτισης προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η αξιοποιησιμότητα των προσόντων τους, 

για παράδειγμα σε βιώσιμους τρόπους 

μεταφοράς· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/32 

Τροπολογία  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 75 α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  75α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι η Επιτροπή διέθεσε 

ορισμένα έγγραφα στην εξεταστική 

επιτροπή πολύ μετά την επίσημη 

ολοκλήρωση των εργασιών της, μη 

λαμβάνοντας καθόλου υπόψη το 

χρονοδιάγραμμα των εργασιών της 

επιτροπής και τον χρονικά περιορισμένο 

χαρακτήρα της εντολής της· θεωρεί ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει είτε να βελτιώσει την 

εσωτερική διαχείριση των εγγράφων της 

είτε να ενεργεί σε πνεύμα μεγαλύτερης 

συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, σύμφωνα 

με τη διοργανική συμφωνία· 

Or. en 

 

 


