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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.3.2017 B8-0177/33 

Τροπολογία  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  59α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

παρέχονται στους καταναλωτές 

ρεαλιστικές, ακριβείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 

καυσίμου των αυτοκινήτων και τις 

εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, 

προκειμένου οι καταναλωτές να 

ευαισθητοποιηθούν περισσότερο και να 

υποστηρίζονται καλύτερα στη λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων για την 

αγορά αυτοκινήτου· ζητεί την 

αναθεώρηση της οδηγίας 1999/94/ΕΚ 

σχετικά με τη σήμανση των αυτοκινήτων, 

στο πλαίσιο της οποίας να εξεταστεί η 

δυνατότητα να καταστούν υποχρεωτικές 

οι πληροφορίες σχετικά με άλλες 

εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων όπως τα 

NOx και τα αιωρούμενα σωματίδια, 

επιπλέον των πληροφοριών σχετικά με τη 

χρήση καυσίμου και το CO2· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/34 

Τροπολογία  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 β (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  59β. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 

ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές υφίστανται 

υποδεέστερη μεταχείριση από ό,τι οι 

καταναλωτές των ΗΠΑ· διαπιστώνει 

επίσης ότι οι θιγόμενοι καταναλωτές 

λαμβάνουν συχνά ασαφείς και ελλιπείς 

πληροφορίες για τα σχετικά οχήματα και 

για τις υποχρεώσεις επισκευής των 

οχημάτων και τις συνέπειές της· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/35 

Τροπολογία  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 γ (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  59γ. θεωρεί ότι οι καταναλωτές της ΕΕ 

που ζημιώθηκαν από το σκάνδαλο της 

Volkswagen θα πρέπει να αποζημιωθούν 

επαρκώς και χρηματικά, και ότι τα 

προγράμματα απόσυρσης τα οποία έχουν 

εφαρμοστεί μόνο εν μέρει δεν θα πρέπει 

να θεωρείται ότι αποτελούν επαρκή 

μορφή αποκατάστασης της ζημίας ή 

ποινή για τη μη συμμόρφωση προς τα 

πρότυπα εκπομπών· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Τροπολογία  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 δ (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  59δ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να εξασφαλίσουν την 

κατάλληλη αποζημίωση των 

καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω 

μηχανισμών συλλογικής προσφυγής· 

Or. en 



 

AM\1121851EL.docx  PE598.513v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/37 

Τροπολογία  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 ε (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  59ε. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 

ότι δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ένα ομοιόμορφο και εναρμονισμένο 

σύστημα που να επιτρέπει στους 

καταναλωτές να προβούν σε κοινές 

ενέργειες για να υπερασπιστούν τα 

δικαιώματά τους, και επισημαίνει ότι 

αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη μέλη δεν 

υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των 

καταναλωτών σε τέτοιες ενέργειες· 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Τροπολογία  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 61 α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  61α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 

την εφαρμογή της σύστασης της 

Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, 

σχετικά με κοινές αρχές για συλλογικές 

προσφυγές, και να υποβάλει επειγόντως 

νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση 

ενωσιακού συστήματος συλλογικών 

προσφυγών για τους καταναλωτές της 

ΕΕ· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Τροπολογία  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρετικά 

ρυπογόνα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα θα 

χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για 

πολλά χρόνια ακόμα, με αποτέλεσμα να 

εμποδίζονται οι προσπάθειες για 

βελτίωση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις της ΕΕ· 

  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Τροπολογία  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 τα κράτη μέλη να 

διερευνήσουν τη χρήση διαθέσιμης 

τεχνολογίας μετασκευής για την 

αντιμετώπιση της θανατηφόρας 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 

προκαλείται από τα αυτοκίνητα στις 

πόλεις· 

Or. en 

 

 


