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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.3.2017 B8-0177/25 

Módosítás  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

41 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

41. felszólítja a Bizottságot és a 

társjogalkotókat, hogy vegyék fontolóra 

azt is, hogy bevezetnek hordozható 

kibocsátásmérő rendszerek segítségével 

végzendő vizsgálatokat, vagy használatban 

lévő járművekre vonatkozó megfelelőségi 

ellenőrzéseket, legalább szűrési 

eszközként, valamint hogy megbízatást 

adnak a JRC-nek arra, hogy az új 

típusjóváhagyási kerettel összefüggésben 

hordozható kibocsátásmérő rendszerek 

segítségével ellenőrzéseket végezzen a 

használatban lévő járművek 

megfelelőségére vonatkozóan; 

41. kéri, hogy haladéktalanul fogadják 

el, hajtsák végre és alkalmazzák a 

hordozható kibocsátásmérő rendszernek a 

használatban lévő járművekre vonatkozó 

megfelelőségi ellenőrzés és harmadik fél 

által végzett vizsgálatok céljából való 

felhasználását szabályozó 4. RDE-

csomagot; felszólítja a Bizottságot, hogy 

adjon megbízatást a JRC-nek arra, hogy az 

új típusjóváhagyási kerettel 

összefüggésben hordozható 

kibocsátásmérő rendszerek segítségével 

európai szintű kibocsátási vizsgálatokat 
végezzen a használatban lévő járművek 

megfelelőségi ellenőrzéseinek részeként; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Módosítás  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

52 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

52. javasolja, hogy a Bizottság kapjon 

felhatalmazást arra, hogy eredményes, 

arányos és visszatartó erejű közigazgatási 

bírságot szabhasson ki a járműgyártókra, 

valamint hogy helyreállító és korrekciós 

lépéseket rendelhessen el abban az esetben, 

ha megállapítást nyer, hogy valamely 

járművük nem felel meg a 

jogszabályoknak; úgy véli, hogy az 

esetleges szankcióknak magukban kell 

foglalniuk a típusjóváhagyás visszavonását 

és az egész Unióra kiterjedő visszahívási 

programok létrehozását; 

52. javasolja, hogy a Bizottság kapjon 

felhatalmazást arra, hogy eredményes, 

arányos és visszatartó erejű közigazgatási 

bírságot szabhasson ki a járműgyártókra, 

valamint hogy helyreállító és korrekciós 

lépéseket rendelhessen el abban az esetben, 

ha megállapítást nyer, hogy valamely 

járművük nem felel meg a 

jogszabályoknak; úgy véli, hogy az 

esetleges szankcióknak magukban kell 

foglalniuk a típusjóváhagyás visszavonását 

és az egész Unióra kiterjedő visszahívási 

programok létrehozását, valamint az 

ultraalacsony kibocsátású járművek 

(ULEV) és a kibocsátásmentes járművek 

fejlesztésére fordítandó kötelező minimális 

beruházás mértékét; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Módosítás  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

58 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  58a. úgy véli, hogy a Volkswagen-

botrány által érintett uniós fogyasztók 

számára az érintett gépjárműgyártóknak 

megfelelő pénzügyi kártérítést kell 

nyújtani, és a csak részben végrehajtott 

visszahívási programok nem tekinthetők 

elégséges kártérítésnek; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Módosítás  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

58 b bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  58b. ezért kéri a Bizottságot, hogy 

nyújtson be jogalkotási javaslatot olyan 

kollektív jogorvoslati rendszer 

létrehozására, amely harmonizált 

rendszert hoz létre az uniós fogyasztók 

számára, elkerülve a legtöbb uniós 

tagállamban jelenleg fennálló 

kiszolgáltatottságot; kéri a Bizottságot, 

hogy értékelje a jelenlegi uniós és Unión 

kívüli rendszereket,  az ezen a téren bevált 

gyakorlatok meghatározása és a 

jogalkotási javaslatába való beépítése 

érdekében; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Módosítás  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

58 c bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  58c. úgy véli, hogy amennyiben egy 

jármű típusjóváhagyását meg nem felelés 

miatt visszavonják, a szóban forgó jármű 

tulajdonosai számára teljes mértékű 

kártérítést kell fizetni a jármű 

beszerzéséért; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Módosítás  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

58 d bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  58d. úgy véli, hogy a fogyasztóknak 

jogosultnak kell lenniük a megfelelő 

kártalanításra, amennyiben bizonyításra 

kerül, hogy a jármű eredeti teljesítményét 

(pl. az üzemanyag-fogyasztási 

teljesítmény, hatékonyság, az alkatrészek 

tartóssága, a kibocsátások stb. 

tekintetében) negatívan befolyásolják a 

gyártók visszahívási programjai során 

végrehajtott szükséges műszaki javítások 

vagy átalakítások; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/31 

Módosítás  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

68 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  68a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 

tagállamokkal együttműködve 

gondoskodjon arról, hogy a gépjárműipari 

ágazat egyszerű alkalmazottjait ne érje 

hátrány a kibocsátási botrány miatt; e 

célból a tagállamoknak és a 

gépjárműgyártóknak elő kell segíteniük 

összehangolt szakmai képzési tervek 

kidolgozását azt biztosítandó, hogy az 

olyan egyszerű dolgozók, akiknek a 

foglalkoztatási helyzetét a kibocsátási 

botrány kedvezőtlenül érintette,teljes 

mértékben részesülhessenek az ahhoz 

szükséges védelemben és képzési 

lehetőségekben, hogy készségeik 

hasznosíthatóak legyenek, például a 

fenntartható közlekedési módok területén; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Módosítás  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

75 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  75a.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság számos alapvető fontosságú 

dokumentumot csak jóval azután juttatott 

el a vizsgálóbizottsághoz, hogy az 

hivatalos tevékenységét befejezte, teljes 

mértékben figyelmen kívül hagyva a 

bizottság munkanaptárát és korlátozott 

idejű megbízatását; úgy véli, hogy a 

Bizottságnak javítania kellene a 

dokumentumai belső kezelésén, vagy 

szorosabb együttműködést kellene 

kialakítania a Parlamenttel, összhangban 

az intézményközi megállapodással; 

Or. en 

 

 


