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29.3.2017 B8-0177/33 

Poprawka  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 59 a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  59a. podkreśla znaczenie zapewnienia 

konsumentom realistycznych, dokładnych 

i solidnych informacji na temat zużycia 

paliwa i emisji zanieczyszczeń powietrza 

przez ich samochody, aby zwiększyć 

wiedzę konsumentów i umożliwić im 

podejmowanie świadomych decyzji 

dotyczących zakupu samochodu; wzywa 

do zmiany dyrektywy 1999/94/WE w 

sprawie etykietowania pojazdów, która 

powinna uwzględniać wymóg zapewniania 

informacji o innych emisjach 

zanieczyszczeń powietrza, takich jak NOx i 

cząstki stałe, w uzupełnieniu informacji o 

zużyciu paliwa i CO2; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Poprawka  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 59 b (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  59b. ubolewa nad tym, że europejscy 

konsumenci są traktowani gorzej niż 

konsumenci w Stanach Zjednoczonych; 

zauważa ponadto, że konsumenci, których 

dotyczy ten problem, często otrzymują 

niejasne i niepełne informacje na temat 

przedmiotowych pojazdów, obowiązków 

związanych z ich naprawą oraz jej 

konsekwencjami; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Poprawka  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 59 c (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  59c. uważa, że konsumenci w UE, którzy 

ponieśli szkody w związku ze skandalem 

VW, powinni otrzymać odpowiednią 

rekompensatę finansową oraz że 

programy wycofania z rynku, które 

wdrożono tylko częściowo, nie powinny 

być postrzegane jako wystarczająca forma 

rekompensaty ani jako kara za 

niezgodność z normami emisji; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Poprawka  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 59 d (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  59d. zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich, aby podjęły wszelkie 

konieczne działania w celu zapewnienia 

konsumentom odpowiedniej 

rekompensaty, w tym za pośrednictwem 

mechanizmów zbiorowego dochodzenia 

roszczeń; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Poprawka  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 59 e (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  59e. ubolewa nad tym, że w UE nie 

istnieje jednolity i zharmonizowany 

system umożliwiający konsumentom 

zbiorowe dochodzenie roszczeń w celu 

egzekwowania ich praw, a ponadto 

zauważa, że obecnie w wielu państwach 

członkowskich nie przewidziano 

możliwości uczestniczenia konsumentów 

w takich działaniach; 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Poprawka  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 61 a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  61a. wzywa Komisję do oceny wdrożenia 

zalecenia Komisji z dnia 11 czerwca 2013 

r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących 

mechanizmów zbiorowego dochodzenia 

roszczeń oraz do pilnego przedstawienia 

wniosku ustawodawczego dotyczącego 

ustanowienia ogólnounijnego systemu 

zbiorowego dochodzenia roszczeń dla 

unijnych konsumentów; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Poprawka  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, że samochody z 

silnikiem wysokoprężnym powodujące 

duże zanieczyszczenie powietrza zapewne 

będą wykorzystywane w państwach 

członkowskich przez szereg następnych 

lat, utrudniając działania na rzecz 

poprawy jakości powietrza w miastach w 

całej UE; 

  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Poprawka  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 państwa członkowskie, by 

zbadały wykorzystanie dostępnych 

możliwości w zakresie modernizacji w celu 

rozwiązania problemu śmiertelnego 

zanieczyszczenia powietrza 

powodowanego przez samochody z 

silnikiem wysokoprężnym; 

Or. en 

 

 


