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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 12 

Τροπολογία  12 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Mεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Βα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ήδε από ην 

2012 ην Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο γηα ηνλ 

Καξθίλν (IARC) ηνπ ΠΟΥ έρεη θαηαηάμεη 

ηα θαπζαέξηα ησλ ληηδεινθηλεηήξσλ 

ζηνπο θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαη, 

δεδνκέλσλ ησλ επηπξόζζεησλ βιαβεξώλ 

ζπλεπεηώλ ησλ ζσκαηηδίσλ ληίδει γηα ηελ 

πγεία, ε έθζεζε ζην κείγκα ησλ 

εθπεκπόκελσλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζα πξέπεη 

λα κεησζεί ζε παγθόζκηα θιίκαθα· 

Or. en 



 

AM\1076933EL.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 13 

Τροπολογία  13 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Mεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Γα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε, νη ΤΑΑ δελ είλαη 

αλεμάξηεηεο από ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη, κεηαμύ 

άιισλ, εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από 

ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ θιάδνπ, γεγνλόο 

πνπ πξνθαιεί αλεζπρίεο γηα πηζαλέο 

ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 14 

Τροπολογία  14 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Mεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΚΑα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νδεγία 

ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο πξνκήζεηεο 

(2014/24/ΔΚ) πξνβιέπεη πσο νη 

ζπκβάζεηο πξέπεη λα αλαηίζεληαη κε 

γλώκνλα ηελ θαιύηεξε ζρέζε πνηόηεηαο 

ηηκήο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, θαη πσο, 

ζπλεπώο,  κπνξεί λα έρνπλ αλαηεζεί 

ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο κε βάζε 

εζθαικέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο ησλ 

νρεκάησλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ίδηα 

νδεγία πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα 

απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ 

έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ππό 

ακθηζβήηεζε ηελ αθεξαηόηεηά ηνπο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νδεγία ζρεηηθά 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο όζνλ 

αθνξά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(2007/66/ΔΚ) πξνβιέπεη πσο νη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο ππόθεηληαη ζηελ 

άζθεζε πξνζθπγώλ ιόγσ ηνπ όηη νη 

απνθάζεηο απηέο έρνπλ ιεθζεί θαηά 

παξάβαζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 

πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ή ησλ εζληθώλ 
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θαλόλσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ελ ιόγσ 

λνκνζεζία· 

Or. en 



 

AM\1076933EL.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 15 

Τροπολογία  15 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2α. θξίλεη ιππεξό ην γεγνλόο όηη ε ΔΔ 

ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλεη λα αλαθαιύςνπλ 

νη αξρέο ησλ ΗΠΑ ηηο παξαβηάζεηο πνπ 

έζημαλ επίζεο ηελ δηθή ηεο αγνξά 

απηνθηλήησλ θαη ζηηγκαηίδεη ηηο ζνβαξέο 

ειιείςεηο ζηελ επηβνιή ηεο ξύζκηζεο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο ΔΔ, νη νπνίεο 

ήιζαλ ζην θσο ράξε ζηε δξάζε ησλ 

αξρώλ ησλ ΗΠΑ· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 16 

Τροπολογία  16 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. ππνγξακκίδεη όηη, πξηλ εμεηάζνπλ ην 

ελδερόκελν λα πξνρσξήζνπλ ζε 

απνιύζεηο, νη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθνύο ηνπο 

νηθνλνκηθνύο πόξνπο, κεηαμύ άιισλ κε 

ηελ παξαθξάηεζε θεξδώλ αληί ηεο 

δηαλνκήο κεξηζκάησλ, ώζηε λα θαιύςνπλ 

όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

θόζηνπο από ηελ παξάβαζε ηνπ 

εθαξκνζηένπ δηθαίνπ·  

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 17 

Τροπολογία  17 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4α. δεηεί ηε ζύζηαζε εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

γηα ηε δηεμνδηθή δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ 

θαη ηεο επζύλεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ αξρώλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ ζε ζρέζε κε ηελ κε πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνύ δηθαίνπ· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 18 

Τροπολογία  18 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο 

έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε δηάθνξα 

θξάηε κέιε θαη άιιεο ρώξεο ζε 

παγθόζκην επίπεδν όζνλ αθνξά ηελ 

αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 

δνθηκέο θαπζαεξίσλ νρήκαηνο· 

ππνζηεξίδεη ηελ έθθιεζε ηεο Δπηηξνπήο 

πξνο ηηο εζληθέο αξρέο επνπηείαο λα 

πξνβνύλ ζε εθηελείο ειέγρνπο ζε επξύ 

θάζκα θαηαζθεπαζηώλ θαη κνληέιωλ 

νρεκάηωλ· ζεωξεί όηη ζε νπνηαδήπνηε 

ηέηνηα έξεπλα ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ε 

Επηηξνπή· επηκέλεη όηη νη έξεπλεο πξέπεη 

λα δηεμάγνληαη κε δηαθαλή θαη 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν, ιακβάλνληαο 

δεόλησο ππόςε ηελ αλάγθε λα ηεξνύληαη 

πιήξσο ελήκεξνη νη θαηαλαισηέο πνπ 

έρνπλ πιεγεί άκεζα από ηπρόλ έιιεηςε 

ζπκκόξθσζεο· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα θηλήζνπλ ακέζσο έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ αλαζηνιήο, όζνλ 

αθνξά ηόζν ηηο νξηαθέο ηηκέο ξύπσλ όζν 

θαη ηηο δηαθεκηδόκελεο ηηκέο CO2 (g/km) 

ζε επξύ θάζκα θαηαζθεπαζηώλ θαη 

κνληέιωλ νρεκάηωλ· ζεωξεί όηη ε ελ ιόγω 

έξεπλα ζα πξέπεη λα ζπληνληζηεί από ηελ 

Επηηξνπή, θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη 

ππνβάιινληαη από ηηο TAA ησλ θξαηώλ 

κειώλ θαη αθνξνύλ νρήκαηα πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη δνθηκέο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο· 

επηκέλεη όηη ε ελ ιόγσ έξεπλα πξέπεη λα 

δηεμαρζεί κε πιήξε δηαθάλεηα θαη κε 

πιήξε πξόζβαζε ηνπ θνηλνύ ζηα 

δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί 

ε εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ ζηελ 

επξσπατθή παξαγσγή· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 19 

Τροπολογία  19 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

7. δεηεί, όηαλ αλαθαιύπηνληαη ζπζηήκαηα 

αλαζηνιήο, νη αξρέο ηωλ θξαηώλ κειώλ λα 

ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

επαλόξζωζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα 

επηβάιινπλ ηηο θαηάιιειεο θπξώζεηο 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 30 ηεο νδεγίαο 

2007/46/ΕΚ θαη ην άξζξν 10 ηνπ 

θαλνληζκνύ 715/2007/ΕΚ· 

7. δεηεί, όηαλ αλαθαιύπηνληαη ζπζηήκαηα 

αλαζηνιήο, νη αξρέο ηωλ θξαηώλ κειώλ λα 

ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

επαλόξζωζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα 

επηβάιινπλ ηηο θαηάιιειεο θπξώζεηο 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 30 ηεο νδεγίαο 

2007/46/ΕΚ θαη ην άξζξν 10 ηνπ 

θαλνληζκνύ 715/2007/ΕΚ· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα θηλεί δηαδηθαζίεο επί 

παξαβάζεη θαηά ησλ αξκνδίσλ αξρώλ 

ησλ θξαηώλ κειώλ, γηα κε επηβνιή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ αξηζ. 

715/715/ΔΚ όπνπ απηό είλαη 

δηθαηνινγεκέλν· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 20 

Τροπολογία  20 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  7α. δεηεί από ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη 

αλ ηα θνλδύιηα ησλ θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΤΔπ, πνπ 

δηαηέζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηώλ ρακειώλ εθπνκπώλ, ζε 

θαηαζθεπαζηέο πνπ έρνπλ παξαβηάζεη ην 

δίθαην ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ζθνπνύο άιινπο από ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο· δεηεί, όπνπ 

εληνπίδνληαη ή ππάξρνπλ ζπζηήκαηα 

αλαζηνιήο, νη αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ 

λα απαηηνύλ από ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα 

επηζηξέςνπλ ηπρόλ επηδνηήζεηο, 

θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο ή άιια 

θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ ρνξεγήζεθαλ 

ζηε βάζε ηζρπξηζκώλ γηα 

πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο· πηζηεύεη όηη 

ην αληίζεην ζα νδεγνύζε ζε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ζα ζπληζηνύζε 

παξάλνκε θξαηηθή ελίζρπζε, γεγνλόο πνπ 

ζα επέβαιιε ζηελ Δπηηξνπή λα θηλήζεη 

δηαδηθαζία γηα παξάλνκε θξαηηθή 

ελίζρπζε·  

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 21 

Τροπολογία  21 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  7β. επηκέλεη όηη πξέπεη λα ηεζεί ηέξκα 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

ζε πνιιά θξάηε κέιε ζηα νπνία νη ΤΑΑ 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο από ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξόιεςε ησλ 

ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ· 

  

Or. en 
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Τροπολογία  22 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  8α. ζεσξεί ιππεξό ην γεγνλόο όηη ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία έρεη απνθηήζεη 

πξνλνκηαθή πξόζβαζε ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηηξνπνινγίαο, όζνλ αθνξά ηνπο 

θαλόλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

ξύζκηζή ηεο· δηαηεξεί επηθπιάμεηο 

ζρεηηθά κε θαηά πόζν ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηξόπνο ιήςεο απνθάζεσλ εμαζθαιίδεη 

ηζνξξνπία· δεηεί ηελ αύμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο, κε ηε δεκνζίεπζε όισλ ησλ 

εγγξάθσλ πνπ έρνπλ αληαιιάμεη ε 

Δπηηξνπή θαη ην Σπκβνύιην κε ηνλ θιάδν 

ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο από ην 2004· 

Or. en 
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Τροπολογία  23 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 13 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  13 α. ζεσξεί όηη ε Δπηηξνπή θαη νη 

εζληθέο αξρέο πξέπεη ζην πιαίζην ησλ 

εξεπλώλ ηνπο λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ 

πεγαίν θώδηθα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα δηεμάγνπλ 

ειέγρνπο γηα ηνλ εληνπηζκό ινγηζκηθνύ 

ζπζηεκάησλ αλαζηνιήο, κεξηκλώληαο 

παξάιιεια γηα ηε δένπζα πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηώλ· 

Or. en 
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Τροπολογία  24 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 15 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  15α. πηζηεύεη όηη απηή ε ππόζεζε 

θαηαδεηθλύεη ηελ αλάγθε γηα έλαλ 

κεραληζκό ζπιινγηθώλ πξνζθπγώλ ζε 

επίπεδν ΔΔ, θαη δεηεί από ηελ Δπηηξνπή 

λα ππνβάιεη λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ύπαξμεο κεραληζκώλ ζε 

επίπεδν ΔΔ, πνπ λα παξέρνπλ απηή ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο ΔΔ· 

Or. en 
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 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 25 

Τροπολογία  25 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 16 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  16α. δεηεί ηελ αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο 

2005/29/ΔΚ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνύλ 

νη ςεπδείο ηζρπξηζκνί πεξί 

νηθνινγηθόηεηαο ζηνλ θαηάινγν ησλ 

αζέκηησλ εκπνξηθώλ πξαθηηθώλ θαη λα 

απνθηήζνπλ ηα θξάηε κέιε ηε 

δπλαηόηεηα λα εγθξίλνπλ ή λα δηαηεξνύλ 

πξαθηηθέο επηπιένλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαιόγνπ· 

Or. en 
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Τροπολογία  26 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 17 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  17α. ηνλίδεη όηη νη ρξήζηεο, νη εξεπλεηέο 

θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ην απεξηόξηζην δηθαίσκα, ηα 

ηερλνινγηθά κέζα θαη ηε λνκηθή 

πξνζηαζία γηα ηνλ έιεγρν, ηε δνθηκή θαη 

ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ΤΠ ζηα νρήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ αδήισηεο 

ιεηηνπξγίεο ή ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εμαπάηεζε· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ 

πξόιεςε ηεο αζέκηηεο ρξήζεο 

λνκνζεζίαο πξννξηδόκελεο γηα ηελ 

πξνζηαζία λόκηκσλ ζπκθεξόλησλ γηα ηνλ 

ζθνπό ηεο ζπγθάιπςεο δόιησλ 

εκπνξηθώλ πξαθηηθώλ· 

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 20 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  20α. ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπλεθηηθήο θαη ελαξκνληζκέλεο 

επξσπατθήο απόθξηζεο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί όηη ε βηνκεραληθή πνιηηηθή 

θαη νη επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο 

βηνκεραλίαο ζα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

παξάδνζε αζθαιώλ, θαζαξώλ, βηώζηκσλ 

θαη αμηόπηζησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξώλ· 

θαιεί ηνλ ηνκέα ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο λα επζπγξακκίζεη 

ηηο επελδύζεηο γηα ελεξγεηαθά απνδνηηθά 

θαη θαζαξά νρήκαηα, απνκαθξπλόκελνο 

από ηα νξπθηά θαύζηκα θαη ζηξεθόκελνο 

ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη πεγέο ελέξγεηαο· 

ακθηβάιιεη γηα ην αλ ε ηερλνινγία ληίδει 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξόιν ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην· 

Or. en 

 

 


