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Bas Eickhout, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0222/2019
ALDE, EFDD, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE
Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντίδραση της Επιτροπής στο σκάνδαλο 
«ντίζελγκεϊτ» περιλάμβανε όχι μόνο την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
αλλά και την υποβολή πρότασης οδηγίας 
σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές 
για την προστασία των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών 
(COM(2018)0184)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πρόταση αυτή έχει καίρια σημασία 
για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
έχουν σαφή δικαιώματα και ότι έχουν τη 
δυνατότητα να αναλάβουν συλλογική 
δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φάκελος 
αυτός συγκαταλέγεται στους πολυάριθμους 
φακέλους που παραμένουν σε 
εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντίδραση της Επιτροπής στο σκάνδαλο 
«ντίζελγκεϊτ» περιλάμβανε όχι μόνο την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
αλλά και την υποβολή πρότασης οδηγίας 
σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές 
για την προστασία των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών 
(COM(2018)0184)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εν λόγω δεσμευτική νομοθεσία έχει 
καίρια σημασία για να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές έχουν σαφή δικαιώματα και 
ότι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν 
ουσιώδη συλλογική δράση, ιδίως αφού η 
σύσταση του 2013 για τις συλλογικές 
προσφυγές διόλου εφαρμόστηκε στην 
πλειονότητα των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου είναι καλά αναπτυγμένο 
το σύστημα των συλλογικών αγωγών, τα 
θύματα του ντίζελγκεϊτ έχουν λάβει 
αποζημιώσεις ύψους 5.000 έως 10.0000 
USD, ενώ οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
ακόμη περιμένουν να αποζημιωθούν 
καταλλήλως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
φάκελος αυτός συγκαταλέγεται στους 
πολυάριθμους φακέλους που παραμένουν 
σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 15α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 
το συντομότερο δυνατόν, νομοθετική 
πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση 
στην ΕΕ των πωλήσεων επιβατικών 
αυτοκινήτων και ελαφρών εμπορικών 
οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, το αργότερο έως το 2035·
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Bas Eickhout, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0222/2019
 ALDE, EFDD, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE
Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 19α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι, σε όλες τις περιπτώσεις 
όπου έχει δοθεί εντολή ανάκλησης, 
ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία ότι 
πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση του 
λογισμικού και μετασκευή όταν τα 
οχήματα επανεγγράφονται στο μητρώο, 
διαγράφονται από το μητρώο ή κατά τη 
διάρκεια περιοδικών τεχνικών 
επιθεωρήσεων, και ότι ελέγχεται η 
αποτελεσματικότητά τους μέσω δοκιμών 
RDE, με βάση τις κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής·
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