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29.3.2017 B8-0177/25 

Predlog spremembe  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog priporočila 

Odstavek 41 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

41. poziva Komisijo in 

sozakonodajalca, naj razmislijo tudi o 

uvedbi preskusov s prenosnim sistemom 
za merjenje emisij ali preverjanja 

skladnosti v prometu vsaj kot orodja za 

pregled, Skupnemu raziskovalnemu 

središču pa naj v novem homologacijskem 

okviru podelijo mandat za izvajanje 

preverjanja skladnosti v prometu s 

prenosnim sistemom za merjenje emisij; 

41. poziva k hitremu sprejetju, 

izvajanju in uporabi četrtega svežnja 

predpisov RDE, ki ureja uporabo 

prenosnih sistemov za merjenje emisij za 

preverjanje skladnosti v prometu in za 

preskušanje tretjih strani; poziva 

Komisijo, naj Skupnemu raziskovalnemu 

središču v novem homologacijskem okviru 

podeli mandat za izvajanje preskusov 

emisij s prenosnim sistemom za merjenje 

emisij v okviru preverjanja skladnosti v 

prometu na evropski ravni; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Predlog spremembe  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 52 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

52. meni, da bi morala biti Komisija v 

primeru ugotovljene neskladnosti vozil 

pooblaščena, da proizvajalcem vozil naloži 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne 

upravne globe in ukaže popravne in 

korektivne ukrepe; meni, da bi morale 

morebitne sankcije vključevati preklic 

homologacije in vzpostavitev vseevropskih 

programov za odpoklic; 

52. meni, da bi morala biti Komisija v 

primeru ugotovljene neskladnosti vozil 

pooblaščena, da proizvajalcem vozil naloži 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne 

upravne globe in ukaže popravne in 

korektivne ukrepe; meni, da bi morale 

morebitne sankcije vključevati preklic 

homologacije, vzpostavitev vseevropskih 

programov za odpoklic ter obvezen 

najnižji znesek naložb v razvoj vozil z 

izredno nizkimi emisijami in vozil brez 

emisij; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Predlog spremembe  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 58 a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  58a. meni, da bi morali potrošniki v 

EU, ki jih je prizadel škandal 

„Dieselgate“, prejeti ustrezno finančno 

nadomestilo zadevnega proizvajalca 

avtomobilov, in da programe za odpoklic, 

ki se le delno izvajajo, ne bi smeli 

obravnavati kot zadostno obliko 

nadomestila škode; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Predlog spremembe  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 58 b (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  58b. zato poziva Komisijo, naj predloži 

zakonodajni predlog za vzpostavitev 

sistema kolektivnih odškodnin, da bi 

zagotovili harmoniziran sistem za 

potrošnike v EU in tako odpravili sedanji 

položaj, v katerem so potrošniki v večini 

držav članic nezaščiteni; poziva Komisijo, 

naj oceni trenutne sisteme znotraj in 

zunaj EU, da bi opredelila dobre prakse 

na tem področju in jih vključila v svoj 

zakonodajni predlog; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Predlog spremembe  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 58 c (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  58c. meni, da bi bilo treba v primeru 

preklica homologacije vozila zaradi 

neskladnosti lastniku prizadetega vozila 

povrniti vso škodo v zvezi z nakupom tega 

vozila; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Predlog spremembe  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 58 d (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  58d. meni, da bi morali biti potrošniki 

upravičeni do ustreznega nadomestila, 

kadar se ugotovi, da morebitna potrebna 

popravila in prilagoditve v okviru 

programa odpoklica proizvajalca 

negativno vplivajo na prvotno delovanje 

vozila (v smislu porabe goriva, 

učinkovitosti, trajnosti sestavnih delov, 

emisij itd.); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Predlog spremembe  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 68 a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  68a. poziva Komisijo, naj skupaj z 

državami članicami zagotovi, da navadni 

delavci v avtomobilskem sektorju ne bodo 

prizadeti zaradi škandala z emisijami; zato 

bi morale države članice in proizvajalci 

avtomobilov usklajevati in spodbujati 

poklicno izobraževanje, da bi navadni 

delavci, katerih zaposlitev je bila prizadeta 

zaradi emisijskega škandala, dobili vso 

potrebno zaščito in možnosti za 

usposabljanje, da bi svoje spretnosti lahko 

uporabili na primer za trajnostne načine 

prevoza; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Predlog spremembe  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

v imenu skupine S&D 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 75 a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  75a. obžaluje, da je Komisija 

Preiskovalnemu odboru zagotovila več 

zelo pomembnih dokumentov dolgo po 

uradnem zaključku dela odbora, ob 

popolnem nespoštovanju  razporeda dela 

in časovno omejenega mandata odbora; 

meni, da bi morala Komisija izboljšati 

notranje upravljanje z dokumenti ali pa 

bolje sodelovati s Parlamentom v skladu z 

medinstitucionalnim sporazumom; 

Or. en 

 

 


