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29.3.2017 B8-0177/33 

Predlog spremembe  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  59a. poudarja, da je treba potrošnikom 

zagotoviti stvarne, natančne in zanesljive 

informacije o porabi goriva in emisijah 

onesnaževal zraka avtomobilov, da bi 

povečali ozaveščenost potrošnikov in jih 

podprli pri sprejemanju informiranih 

odločitev o nakupu avtomobila; poziva k 

reviziji direktive o označevanju vozil 

(1999/94/ES), pri čemer bi bilo treba 

upoštevati uvedbo obveznega 

zagotavljanja informacij o emisijah 

drugih onesnaževal zraka, kot so NOx in 

trdni delci, poleg informacij o porabi 

goriva in CO2; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Predlog spremembe  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 b (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  59b. obžaluje dejstvo, da se evropske 

potrošnike obravnava slabše kot 

ameriške; ugotavlja tudi, da potrošniki, ki 

jih je to prizadelo, pogosto dobijo nejasne 

in nepopolne informacije o vpletenih 

vozilih, obveznostih popravila vozila in 

posledicah tega; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Predlog spremembe  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 c (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  59c. meni, da bi morali potrošniki v EU, 

ki jih je prizadel škandal proizvajalca 

Volkswagen, prejeti ustrezno finančno 

nadomestilo in da se programi za 

odpoklic, ki se zgolj delno izvajajo, ne bi 

smeli obravnavati kot zadostna oblika 

nadomestila ali kazen za neskladnost z 

emisijskimi standardi; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Predlog spremembe  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 d (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  59d. poziva Komisijo in države članice, 

naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

zagotovitev ustreznega nadomestila za 

potrošnike, vključno prek mehanizmov 

kolektivnih pravnih sredstev; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Predlog spremembe  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 59 e (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  59e. obžaluje, da EU nima enotnega in 

harmoniziranega sistema, v okviru 

katerega bi lahko potrošniki sprejemali 

skupne ukrepe za uveljavljanje svojih 

pravic, in ugotavlja, da v številnih državah 

članicah potrošniki nimajo nobene 

možnosti za sodelovanje pri takih ukrepih; 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Predlog spremembe  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 61 a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  61a. poziva Komisijo, naj oceni izvajanje 

svojega priporočila z dne 11. junija 2013 o 

skupnih načelih za kolektivna pravna 

sredstva in nujno pripravi zakonodajni 

predlog za vzpostavitev sistema 

kolektivnih pravnih sredstev za potrošnike 

EU na ravni EU; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Predlog spremembe  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  Ga. ker je verjetno, da se bodo zelo 

onesnažujoči dizelski avtomobili v 

državah članicah uporabljali še dolgo, kar 

ovira prizadevanja za izboljšanje 

kakovosti zraka v mestih EU; 

  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Predlog spremembe  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 države članice, naj preučijo 

uporabo razpoložljive tehnologije za 

naknadno opremljanje, da bi se spoprijeli 

s smrtonosno onesnaženostjo zraka v 

mestih zaradi dizelskih avtomobilov; 

Or. en 

 

 

 


