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Predlog spremembe 12 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ba. ker je leta 2012 mednarodna agencija 

za raziskave raka v okviru Svetovne 

zdravstvene organizacije (IARC) izpuste 

dizelskih motorjev označila za rakotvorne 

in je menila, da je treba glede na dodatne 

učinke dizelskih prašnih delcev na zdravje 

zmanjšati izpostavljenost mešanici 

kemikalij na svetovni ravni; 

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Ca. ker številni homologacijski organi 

držav članic niso neodvisni od 

avtomobilske industrije in se med drugim 

zelo opirajo na finančna sredstva, ki jim 

jih zagotavlja industrija, kar vzbuja 

pomisleke o morebitnih navzkrižjih 

interesov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  14 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava U a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Ua. ker direktiva o javnem naročanju 

(Direktiva 2014/24/EU) določa, da bi se 

morala javna naročila oddati na podlagi 

načela najugodnejše ponudbe, kar 

vključuje okoljska merila, in ker so bila 

posledično za avtomobilski sektor javna 

naročila morebiti oddana na podlagi 

napačnih informacij glede okoljske 

učinkovitosti vozil; ker ista direktiva 

določa, da se gospodarski subjekti lahko 

izključijo, če zagrešijo hujšo kršitev 

poklicnih pravil, s čimer je omajana 

njihova integriteta; ker direktiva o 

revizijskih postopkih pri oddaji javnih 

naročil (Direktiva 2007/66/ES) določa 

revizijo odločitev, ki so jih sprejeli 

naročniki, na podlagi obrazložitve, da so 

takšne odločitve kršile zakonodajo 

Skupnosti na področju javnih naročil ali 

nacionalne predpise o izvajanju te 

zakonodaje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  15 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  2a. obžaluje, da je morala EU za kršitve, 

ki zadevajo tudi njen trg vozil, izvedeti od 

organov ZDA, in obsoja resno 

pomanjkanje izvrševanja predpisov EU o 

notranjem trgu, ki ga je razkrilo 

ukrepanje organov ZDA; 

Or. en 
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Predlog spremembe  16 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  3a. poudarja, da morajo proizvajalci, 

preden razmišljajo o morebitnem 

odpuščanju, uporabiti svoja lastna 

finančna sredstva, vključno z zadržanjem 

dobička namesto izplačevanja dividend, 

da pokrijejo čim več stroškov, ki so nastali 

zaradi kršitve veljavne zakonodaje;  

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  4a. poziva k ustanovitvi Odbora 

Evropskega parlamenta za preiskave, ki bi 

izvedel temeljito preiskavo glede vloge in 

odgovornosti Komisije in organov držav 

članic pri pomanjkanju izvajanja in 

uveljavljanja zakonodaje EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  18 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

5. pozdravlja preiskave o izkrivljanju 

rezultatov pri preskusih emisij vozil, ki so 

jih začeli v več državah članicah, pa tudi v 

drugih državah po svetu; poleg tega 

odobrava, da je Komisija nacionalne 

nadzorne organe pozvala, naj opravijo 

obsežne preglede različnih znamk in 

modelov vozil; meni, da bi morala biti 

Komisija vključena v vse tovrstne 

preiskave; vztraja, da bi bilo treba 

preiskave opraviti pregledno in učinkovito 

ter pri tem ustrezno upoštevati, da morajo 

biti potrošniki, ki bi bili neposredno 

prizadeti zaradi morebitnih ugotovljenih 

neskladnosti, dobro obveščeni; 

5. poziva Komisijo in države članice, naj 

nemudoma sprožijo preiskavo o uporabi 

odklopnih naprav v zvezi z mejnimi 

vrednostmi onesnaževalcev in 

oglaševanega izpusta CO2 g/km za 

različne znamke in modele vozil; meni, da 

bi morala tako preiskavo nadzirati in 

usklajevati Komisija, izvesti pa bi jo bilo 

treba na podlagi podatkov, ki bi jih zbrali 

in predložili homologacijski organi držav 

članic za vozila na trgu, in sicer s preskusi 

dejanske vožnje; vztraja, da je treba tako 

preiskavo opraviti popolnoma pregledno in 

s polnim dostopom javnosti do podatkov, 

saj bo le tako mogoče povrniti zaupanje 

potrošnikov v evropsko proizvodnjo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  19 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

7. zahteva, naj organi držav članic pri 

odkritju odklopnih naprav sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za odpravo tega stanja in 

uporabijo ustrezne sankcije v skladu s 

členom 30 Direktive 2007/46/ES in členom 

10 Uredbe 715/2007/ES; 

7. zahteva, naj organi držav članic pri 

odkritju odklopnih naprav sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za odpravo tega stanja in 

uporabijo ustrezne sankcije v skladu s 

členom 30 Direktive 2007/46/ES in členom 

10 Uredbe 715/2007/ES; poziva Komisijo, 

naj začne postopke za ugotavljanje kršitev 

zoper ustrezne organe držav članic, ki 

niso izvrševali določb Uredbe (ES) 

št. 715/2007, kadar je to upravičeno; 

Or. en 
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Predlog spremembe  20 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  7a. poziva Komisijo, naj razišče, ali je 

prišlo do zlorabe sredstev državne pomoči, 

vključno s sredstvi EU in EIB, dodeljenih 

proizvajalcem, ki so kršili zakonodajo EU, 

za razvoj tehnologij z nizkimi emisijami; 

zahteva, da Komisija in organi držav 

članic v primerih, ko se odklopna naprava 

najde oziroma je prisotna, od 

proizvajalcev zahtevajo, da vrnejo vse 

subvencije, davčne ugodnosti ali druge 

fiskalne spodbude, ki so jih prejeli na 

podlagi navedene okoljske učinkovitosti; 

meni, da bi opustitev tega pomenila 

izkrivljanje konkurence in predstavljala 

nezakonito državno pomoč, zaradi česar 

bi morala Komisija začeti postopek v zvezi 

z nezakonito državno pomočjo;  

Or. en 
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Predlog spremembe  21 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  7b. vztraja, da je treba odpraviti sedanje 

stanje v nekaterih državah članicah, kjer 

homologacijski organi niso neodvisni od 

avtomobilske industrije, da bi preprečili 

navzkrižje interesov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  8a. meni, da je obžalovanja vredno, da je 

avtomobilska industrija tudi v komitologiji 

pridobila privilegiran dostop do procesa 

odločanja o predpisih, ki naj bi jo urejali; 

izraža dvom glede uravnoteženosti načina, 

kako ta proces odločanja poteka; zahteva 

večjo preglednost, in sicer z objavo vseh 

dokumentov, ki sta si jih Komisija in Svet 

izmenjala z avtomobilsko industrijo od 

leta 2004; 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  13a. meni, da morajo imeti Komisija in 

nacionalni organi v sklopu svojih preiskav 

dostop do izvornih kod programske 

opreme sistemov krmiljenja vozil, s 

katerimi bi lahko preverili, ali je 

nameščena programska oprema 

odklopnih naprav, pri tem pa je treba 

ustrezno spoštovati varstvo podatkov o 

uporabnikih; 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15a. meni, da ta primer kaže na potrebo 

po kolektivnih pravnih sredstvih, ki bi 

veljala po vsej EU, in poziva Komisijo, naj 

predloži zakonodajni predlog, s katerim 

bo zagotovila, da bodo imeli potrošniki v 

EU na voljo taka pravna sredstva; 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  16a. poziva k pregledu 

Direktive 2005/29/ES, da bi na seznam 

nepoštenih trgovinskih praks dodali 

neresnične „zelene navedbe“ ter državam 

članicam omogočili, da poleg praks na 

tem seznamu sprejemajo ali vodijo še 

druge; 

Or. en 



 

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

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 26 

Predlog spremembe  26 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  17a. poudarja, da bi morali imeti 

uporabniki, raziskovalci in razvijalci 

neomejeno pravico, tehnološka sredstva in 

pravno varstvo za pregledovanje, 

preskušanje in analiziranje delovanja 

sistemov IT v vozilih z namenom 

odkrivanja neprijavljenih funkcij ali 

funkcij, katerih namen je prevara; poziva 

Komisijo, naj prepreči zlorabo 

zakonodaje, namenjene zaščiti legitimnih 

interesov, za prikrivanje goljufivih 

poslovnih praks; 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  20a. podpira oblikovanje skladnega in 

enotnega evropskega odziva, s katerim bi 

zagotovili, da bodo industrijska politika in 

naložbene strategije usmerjene v 

vzpostavitev varnih, čistih, trajnostnih in 

zanesljivih prometnih sistemov; poziva 

avtomobilsko industrijo, naj naložbe 

usmeri v proizvodnjo energetsko 

učinkovitih in čistih vozil ter v premik od 

fosilnih goriv k novim tehnologijam in 

energetskim virom; dvomi, da ima 

dizelska tehnologija pri tem kakršno koli 

vlogo; 

Or. en 

 

 

 


