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Poprawka  12 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ba. mając na uwadze, że w 2012 r. 

działająca przy WHO Międzynarodowa 

Agencja Badań nad Rakiem (IARC) 

uznała spaliny z silników Diesla za 

rakotwórcze i zaleciła, by z uwagi na 

dodatkowe skutki zdrowotne wywoływane 

przez cząstki stałe emitowane przez silniki 

Diesla, ekspozycja na tę mieszankę 

emitowanych substancji chemicznych 

została ograniczona na całym świecie; 

Or. en 
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Poprawka  13 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, że w wielu 

państwach członkowskich organy 

udzielające homologacji typu nie są 

niezależne od przemysłu motoryzacyjnego 

i są w dużym stopniu uzależnione od m.in. 

finansowania przemysłu, co wywołuje 

obawy dotyczące ewentualnych konfliktów 

interesów; 

Or. en 
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Poprawka  14 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw U a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ua. mając na uwadze, że dyrektywa w 

sprawie zamówień publicznych 

(2014/24/WE) przewiduje, iż zamówienia 

powinny być udzielane w oparciu o zasadę 

najlepszego stosunku wartości do ceny 

przy uwzględnieniu kryteriów 

środowiskowych, oraz mając na uwadze, 

że zamówienia w sektorze motoryzacyjnym 

mogły być w rezultacie udzielane w 

oparciu o nieprawdziwe informacje na 

temat efektywności środowiskowej 

pojazdów; mając na uwadze, że ta sama 

dyrektywa przewiduje możliwość 

wykluczania podmiotów gospodarczych, 

które dopuściły się poważnego 

wykroczenia zawodowego podającego w 

wątpliwość ich uczciwość; mając na 

uwadze, że dyrektywa w sprawie procedur 

odwoławczych w dziedzinie udzielania 

zamówień publicznych (2007/66/WE) 

przewiduje możliwość odwołania się od 

decyzji podjętych przez instytucje 

zamawiające z powodu naruszenia przez 

te decyzje prawa wspólnotowego w 

dziedzinie zamówień publicznych lub 

naruszenia krajowych przepisów 

transponujących to prawo; 
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Poprawka  15 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  2a. ubolewa nad tym, że władze USA jako 

pierwsze przed UE dowiedziały się o 

naruszeniach, które dotyczyły również jej 

własnego rynku pojazdów, i ubolewa z 

powodu poważnych braków w 

egzekwowaniu przepisów odnoszących się 

do wewnętrznego rynku UE, które zostały 

ujawnione dzięki działaniom podjętym 

przez władze USA; 

Or. en 
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Poprawka  16 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. podkreśla, że zanim producenci zaczną 

rozważać ewentualne zwolnienia, muszą 

sięgnąć po własne zasoby finansowe, 

między innymi zatrzymując zyski i nie 

wypłacając dywidendy, aby w jak 

największym stopniu pokryć koszty 

spowodowane naruszeniem 

obowiązującego prawa;  

Or. en 
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Poprawka  17 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  4a. apeluje o powołanie komisji śledczej 

Parlamentu Europejskiego, aby 

przeprowadzić szczegółowe dochodzenie w 

sprawie roli i odpowiedzialności Komisji i 

organów państw członkowskich za brak 

właściwego wdrożenia i egzekwowania 

przepisów UE; 

Or. en 
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Poprawka  18 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. z zadowoleniem przyjmuje dochodzenia 

w sprawie manipulacji wynikami badań 

emisji spalin z pojazdów wszczęte przez 

szereg państw członkowskich oraz innych 

krajów na świecie; popiera wystosowany 

przez Komisję do krajowych organów 

nadzoru apel o przeprowadzenie 

kompleksowych kontroli szerokiej gamy 

marek i modeli pojazdów; jest zdania, że 

Komisja powinna być angażowana we 

wszelkie dochodzenia w tej sprawie; 

apeluje o prowadzenie dochodzeń w 

sposób przejrzysty i skuteczny, z należytym 

uwzględnieniem konieczności właściwego 

informowania konsumentów, którzy są 

bezpośrednio poszkodowani z powodu 

wykrytego nieprzestrzegania przepisów; 

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do niezwłocznego wszczęcia dochodzenia 

w sprawie stosowania urządzeń 

ograniczających skuteczność działania, 

zarówno pod kątem dopuszczalnych 

wartości substancji zanieczyszczających, 

jak i reklamowanych wartości CO2 (w 

g/km) w szerokiej gamie marek i modeli 

pojazdów; uważa, że dochodzenie to 

powinno być nadzorowane i 

koordynowane przez Komisję i powinno 

zostać przeprowadzone w oparciu o dane 

zebrane i przedłożone przez organy 

państw członkowskich udzielające 

homologacji pojazdom na rynku, z 

wykorzystaniem testów w rzeczywistych 

warunkach jazdy; domaga się, by 

dochodzenie to przeprowadzono z 

zachowaniem pełnej przejrzystości oraz 

przy zapewnieniu pełnego dostępu opinii 

publicznej do danych, tak aby przywrócić 

zaufanie konsumentów do produkcji 

europejskiej; 

Or. en 
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Poprawka  19 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. domaga się, by w przypadkach wykrycia 

urządzeń ograniczających skuteczność 

działania władze państw członkowskich 

podjęły wszelkie niezbędne działania w 

celu zaradzenia sytuacji oraz zastosowały 

odpowiednie sankcje zgodnie z art. 30 

dyrektywy 2007/46/WE oraz art. 10 

rozporządzenia 715/2007/WE; 

7. domaga się, by w przypadkach wykrycia 

urządzeń ograniczających skuteczność 

działania władze państw członkowskich 

podjęły wszelkie niezbędne działania w 

celu zaradzenia sytuacji oraz zastosowały 

odpowiednie sankcje zgodnie z art. 30 

dyrektywy 2007/46/WE oraz art. 10 

rozporządzenia 715/2007/WE; wzywa 

Komisję do wszczęcia postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego wobec 

odnośnych organów państw 

członkowskich za brak egzekwowania 

przepisów rozporządzenia (WE) nr 

715/2007/WE; 
 

Or. en 



 

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

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 20 

Poprawka  20 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  7a. zwraca się do Komisji o zbadanie, czy 

pomoc państwa, w tym środki z UE i EBI, 

przyznana na rozwój technologii 

niskoemisyjnych producentom, którzy 

naruszyli prawo UE, została niewłaściwie 

spożytkowana; domaga się, by w 

przypadku pojazdów, w których znalezione 

zostaną lub zainstalowane są urządzenia 

ograniczające skuteczność działania, 

Komisja i organy państw członkowskich 

zobowiązały producentów do zwrotu 

wszelkich dotacji, ulg podatkowych lub 

innych korzyści podatkowych uzyskanych 

na podstawie zgłaszanej efektywności 

środowiskowej; uważa, że brak takiego 

działania spowodowałby zakłócenie 

konkurencji i stanowiłby nielegalną 

pomoc państwa, co wymagałoby od 

Komisji wszczęcia procedury dotyczącej 

nielegalnej pomocy państwa;  

Or. en 
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Poprawka  21 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  7b. nalega, by w państwach 

członkowskich, w których organy 

udzielające homologacji typu nie są 

niezależne od przemysłu motoryzacyjnego, 

nastąpiła zmiana tej sytuacji, tak aby 

zapewnić brak konfliktu interesów; 

  

Or. en 
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Poprawka  22 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  8a. ubolewa nad tym, że branża 

motoryzacyjna uzyskała uprzywilejowany 

dostęp do procesu podejmowania decyzji 

w sprawie przepisów, które mają ją 

regulować, w tym w ramach procedury 

komitetowej; kwestionuje wyważony 

charakter tak prowadzonego procesu 

podejmowania decyzji; domaga się 

większej przejrzystości dzięki 

opublikowaniu wszystkich dokumentów 

wymienianych przez Komisję i Radę z 

branżą motoryzacyjną od 2004 r.; 

Or. en 
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Poprawka  23 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  13a. jest zdania, że Komisja i władze 

krajowe powinny w ramach 

prowadzonych przez nie dochodzeń mieć 

dostęp do kodów źródłowych 

oprogramowania układów sterowania 

pojazdu, aby skontrolować je na obecność 

oprogramowania do urządzeń 

ograniczających skuteczność działania 

przy należytym poszanowaniu zasad 

ochrony danych użytkowników; 

Or. en 
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Poprawka  24 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  15a. uważa, że sytuacja ta ukazuje 

potrzebę stworzenia ogólnounijnego 

mechanizmu dochodzenia roszczeń 

zbiorowych, i apeluje do Komisji o 

przedłożenie wniosku ustawodawczego, 

aby zapewnić dostępność ogólnounijnych 

mechanizmów umożliwiających 

konsumentom UE dochodzenie roszczeń 

zbiorowych; 

Or. en 
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Poprawka  25 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  16a. apeluje o przegląd dyrektywy 

2005/29/WE, aby dodać do wykazu 

nieuczciwych praktyk handlowych 

fałszywe oświadczenia dotyczące 

oddziaływania na środowisko oraz aby 

państwa członkowskie mogły dodawać do 

tego wykazu inne praktyki lub je 

zachowywać; 

Or. en 
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Poprawka  26 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  17a. podkreśla, że użytkownicy, badacze i 

konstruktorzy powinni mieć 

nieograniczone uprawnienia, środki 

techniczne oraz ochronę prawną, aby 

kontrolować, badać i analizować 

funkcjonowanie systemów 

informatycznych w pojazdach w celu 

wykrycia niezgłoszonych funkcji bądź 

funkcji mających na celu oszustwo; 

apeluje do Komisji o dopilnowanie, by 

przepisy, które mają chronić uzasadnione 

interesy, nie były nadużywane w celu 

tuszowania oszukańczych praktyk 

biznesowych; 

Or. en 
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Poprawka  27 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  20a. wspiera wysiłki mające na celu 

opracowanie spójnych i uzgodnionych 

działań na szczeblu europejskim 

zmierzających do tego, by polityka 

przemysłowa i strategie inwestycyjne były 

zorientowane na rozwój bezpiecznych, 

czystych, zrównoważonych i 

niezawodnych systemów transportu; 

wzywa branżę motoryzacyjną, by 

dostosowała strategie inwestycyjne do 

produkcji energooszczędnych i czystych 

pojazdów, przechodząc od paliw 

kopalnych do nowych technologii i źródeł 

energii; powątpiewa, czy w tej sytuacji 

technologia silników Diesla odegra 

jakąkolwiek rolę; 

Or. en 

 

 


