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29.3.2017 B8-0177/25 

Poprawka  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 41 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

41. wzywa Komisję i 

współprawodawców, by rozważyli też 

wprowadzenie badań z użyciem PEMS lub 

kontroli zgodności eksploatacyjnej 

(przynajmniej jako narzędzia 

kontrolnego) oraz by udzielili JRC 

mandatu do przeprowadzania kontroli 

zgodności eksploatacyjnej z użyciem 

PEMS w kontekście nowych ram 

homologacji typu; 

41. wzywa do szybkiego przyjęcia, 

wdrożenia i stosowania czwartego pakietu 

RDE regulującego wykorzystywanie 
PEMS do kontroli zgodności 

eksploatacyjnej i badań przeprowadzanych 

przez stronę trzecią; wzywa Komisję, by 

udzieliła JRC mandatu do 

przeprowadzania badań emisji z użyciem 

PEMS w ramach kontroli zgodności 

eksploatacyjnej na szczeblu europejskim w 

kontekście nowych ram homologacji typu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Poprawka  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 52 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

52. proponuje, by Komisja została 

uprawniona do nakładania na producentów 

pojazdów skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien 

administracyjnych oraz do nakazywania 

działań zaradczych i naprawczych w 

przypadku stwierdzenia niezgodności 

pojazdów; uważa, że możliwe sankcje 

powinny obejmować cofnięcie 

homologacji typu i ustanowienie 

ogólnounijnych programów wycofania z 

rynku; 

52. proponuje, by Komisja została 

uprawniona do nakładania na producentów 

pojazdów skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien 

administracyjnych oraz do nakazywania 

działań zaradczych i naprawczych w 

przypadku stwierdzenia niezgodności 

pojazdów; uważa, że możliwe sankcje 

powinny obejmować cofnięcie 

homologacji typu i ustanowienie 

ogólnounijnych programów wycofania z 

rynku, a także obowiązkową minimalną 

kwotę inwestycji w rozwój pojazdów o 

bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń oraz 

pojazdów bezemisyjnych; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Poprawka  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 58 a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  58a. uważa, że konsumenci w UE, 

którzy ponieśli szkody w związku z aferą 

Dieselgate, powinni otrzymać 

odpowiednią rekompensatę finansową od 

uwikłanych w nią producentów 

samochodów oraz że programy wycofania 

z rynku, które wdrożono tylko częściowo, 

nie powinny być postrzegane jako 

wystarczająca forma rekompensaty; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Poprawka  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 58 b (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  58b. w tym celu zwraca się do Komisji o 

przedstawienie wniosku ustawodawczego 

dotyczącego ustanowienia systemu 

zbiorowego dochodzenia roszczeń w celu 

stworzenia zharmonizowanego systemu 

dla konsumentów w UE i tym samym 

rozwiązania obecnej sytuacji, w której 

konsumenci są pozbawieni ochrony w 

większości państw członkowskich; zwraca 

się do Komisji o ocenę systemów 

istniejących w UE i poza jej granicami w 

celu określenia najlepszych praktyk w tej 

dziedzinie i włączenia ich do 

wspomnianego wniosku ustawodawczego; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Poprawka  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 58 c (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  58c. uważa, że jeżeli homologacja typu 

pojazdu zostaje cofnięta z powodu 

niezgodności z przepisami, właściciel 

pojazdu, którego to dotyczy, powinien 

uzyskać pełną rekompensatę za jego 

zakup; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Poprawka  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 58 d (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  58d. uważa, że konsumenci powinni 

mieć prawo do odpowiedniej 

rekompensaty, jeżeli wykazano, że 

niezbędne naprawy techniczne lub 

modulacje przeprowadzone w ramach 

programu wycofania pojazdu producenta 

z rynku wpłynęły negatywnie na pierwotne 

działanie pojazdu (np. pod względem 

zużycia paliwa, efektywności, trwałości 

komponentów, emisji itd.); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Poprawka  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 68 a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  68a. wzywa Komisję do współpracy z 

państwami członkowskimi w celu 

dopilnowania, by żaden szeregowy 

pracownik sektora motoryzacyjnego nie 

ucierpiał w wyniku skandalu dotyczącego 

emisji; uważa, że w tym celu państwa 

członkowskie i producenci samochodów 

powinni koordynować i wspierać plany 

szkoleń zawodowych, aby zagwarantować, 

że szeregowi pracownicy, których sytuacja 

w zakresie zatrudnienia pogorszyła się w 

związku ze skandalem dotyczącym emisji, 

otrzymają wszelką niezbędną ochronę i 

możliwości szkoleniowe, które pozwolą im 

wykorzystać posiadane umiejętności, np. 

w obszarze zrównoważonych rodzajów 

transportu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Poprawka  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  75a. wyraża ubolewanie, że Komisja 

udostępniła szereg dokumentów o 

decydującym znaczeniu dla komisji 

śledczej długo po formalnym zakończeniu 

jej pracy, całkowicie lekceważąc 

kalendarz prac i ograniczony czasowo 

mandat komisji; uważa, że Komisja 

powinna poprawić wewnętrzne 

zarządzanie dokumentami lub wykazać 

większą wolę współpracy z Parlamentem, 

zgodnie z porozumieniem 

międzyinstytucjonalnym; 

Or. en 

 

 


