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Poprawka  28 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. stanowczo potępia wszelkie oszustwa 

producentów samochodów i wzywa 

przedsiębiorstwa do wzięcia pełnej 

odpowiedzialności za swe działania oraz 

do pełnej współpracy z władzami w trakcie 

wszelkich prowadzonych śledztw; wyraża 

ubolewanie z powodu faktu, że oszukano i 

wprowadzono w błąd miliony klientów, 

podając im nieprawdziwe informacje 

dotyczące emisji spalin z ich pojazdów; 

1. jest poważnie zaniepokojony tym, że 

europejscy konsumenci mogli zostać 

poszkodowani z powodu sprzedania im 

produktów wyposażonych w nielegalne 

części lub oprogramowanie, które 

sprawiały, że pojazdy osiągały wyniki 

znacznie odbiegające od oficjalnych 

danych zweryfikowanych w badaniach 

przeprowadzonych przed udzieleniem 

homologacji typu; stanowczo potępia 

wszelkie oszustwa producentów 

samochodów; 

Or. en 
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Poprawka  29 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1a. uważa, że w każdym przypadku, w 

którym potwierdzono naruszenie 

przepisów, należy właściwie powiadomić 

konsumenta o możliwości dochodzenia 

roszczeń i szybko wszcząć odpowiednie 

procedury, tak aby sytuacja ta nie 

obracała się na dalszą niekorzyść 

konsumenta;  

Or. en 
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Poprawka  30 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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. popiera sprawozdanie J. Girling (w 

sprawie krajowych poziomów emisji dla 

niektórych rodzajów zanieczyszczenia, A8-

0249/2015), przyjęte przez Komisję 

Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności w dniu 15 lipca 2015 r., a w 

szczególności apel do Komisji i państw 

członkowskich o pilne zakończenie prac 

nad rozpatrywanym obecnie wnioskiem 

dotyczącym nowego rozporządzenia w 

sprawie badania emisji w rzeczywistych 

warunkach jazdy w odniesieniu do normy 

Euro 6; 

Or. en 



 

AM\1076936PL.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. 31 

Poprawka  31 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla, że konieczne jest znaczne 

wzmocnienie obecnego unijnego systemu 

homologacji typu, w tym większa kontrola 

na szczeblu UE, zwłaszcza w odniesieniu 

do nadzoru rynku, koordynacji i systemu 

późniejszego monitorowania pojazdów 

sprzedawanych w Unii, uprawnienia do 

wezwania państw członkowskich do 

uruchomienia procedur kontroli w 

oparciu o dowody, a także możliwości 

przyjmowania odpowiednich środków w 

przypadku naruszeń prawa UE; 

10. podkreśla potrzebę udoskonalenia 

obecnego unijnego systemu homologacji 

typu w zakresie pojazdów silnikowych, w 

tym możliwości wzajemnej oceny 

systemów badań prowadzonych w UE; 

uważa, że należy dokonać analizy 

wszelkich potwierdzonych nielegalnych 

praktyk, by pomóc w opracowywaniu 

przyszłych przepisów służących 

przeciwdziałaniu nadużyciom w tym 

zakresie; podkreśla jednak, że wszelkie 

potencjalnie opracowane przepisy nie 

powinny niepotrzebnie przeciążać 

europejskiego przemysłu 

motoryzacyjnego; 

Or. en 
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Poprawka  32 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

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. podkreśla, że prawo wtórne 

wdrażające procedurę badań emisji w 

rzeczywistych warunkach jazdy musi 

zostać rzetelnie opracowane, a organy 

krajowe i producenci muszą otrzymać 

jasne informacje z odpowiednim 

wyprzedzeniem, tak aby mogły sprawnie 

dostosować się do nowych wymogów przed 

ich wejściem z życie; uważa, że stosowanie 

współczynnika zgodności jako środka 

przejściowego powinno mieć ograniczony 

zakres, oraz że należy jasno i dobitnie 

wyjaśnić konsumentom, jakie jest 

uzasadnienie dla jego zastosowania i które 

modele będą objęte zakresem takiej 

tolerancji; uważa, że nowe przepisy, które 

rzekomo mają wprowadzać normy, ale w 

praktyce dopuszczają różne stopnie 

zgodności, nie służą konsumentom; 

obawia się ponadto o pewność prawa w 

przypadkach, gdy współczynniki 

zgodności dopuszczają różne stopnie 

zgodności różnych produktów; 

Or. en 
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Poprawka  33 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. uznaje za kwestię największej wagi, by 

Komisji i wszystkim właściwym organom 

państw członkowskich przysługiwało 

prawo ponownej oceny homologacji typu i 

certyfikatów zgodności, prawo żądania 

przeprowadzenia akcji przywoławczej, a 

także zaprzestania wprowadzania 

pojazdów na rynek, w przypadku gdy będą 

one posiadać dowody wskazujące na brak 

zgodności unijnych dopuszczalnych 

wartości emisji określonych w 

rozporządzeniu w sprawie norm emisji 

Euro 5 i Euro 6 lub dowody niedopełnienia 

jakichkolwiek innych wymagań 

przewidzianych przez system homologacji 

typu; 

12. uważa, że w ramach przeglądu należy 

również zbadać, czy Komisji i wszystkim 

właściwym organom państw 

członkowskich powinno przysługiwać 

prawo ponownej oceny homologacji typu i 

certyfikatów zgodności, prawo żądania 

przeprowadzenia akcji przywoławczej, a 

także zaprzestania wprowadzania 

pojazdów na rynek, w przypadku gdy będą 

one posiadać dowody wskazujące na brak 

zgodności unijnych dopuszczalnych 

wartości emisji określonych w 

rozporządzeniu w sprawie norm emisji 

Euro 5 i Euro 6 lub dowody niedopełnienia 

jakichkolwiek innych wymagań 

przewidzianych przez system homologacji 

typu; 

Or. en 
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Poprawka  34 

Julie Girling 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pomiary emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że w ramach zbliżającego się 

przeglądu dyrektywy ustanawiającej ramy 

dla homologacji typu należy rozwinąć i 

doprecyzować wymagania z zakresu 

zgodności produkcji, aby zadbać o to, by 

corocznym testom w ramach badań emisji 

w rzeczywistych warunkach ruchu 

drogowego poddawano wystarczająco dużą 

i reprezentatywną próbę nowych modeli 

losowo wybranych z linii produkcyjnych w 

celu weryfikacji ich zgodności z 

dopuszczalnymi w UE wartościami 

zanieczyszczeń oraz emisji CO2; apeluje 

ponadto o usprawnienie procesu 

prowadzenia badań eksploatacyjnych 

pojazdów używanych już w ruchu 

drogowym, również w oparciu o procedurę 

badania emisji w rzeczywistych warunkach 

ruchu drogowego, w celu weryfikacji 

zgodności eksploatacyjnej pojazdów o 

różnym przebiegu, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia; wzywa do usprawnienia 

nadzoru w warunkach ruchu drogowego 

poprzez okresowe kontrole techniczne w 

celu ustalenia, które pojazdy nie spełniają 

wymogów prawa unijnego, i ich naprawy; 

13. uważa, że w ramach zbliżającego się 

przeglądu dyrektywy ustanawiającej ramy 

dla homologacji typu należy rozważyć 

rozwinięcie i doprecyzowanie wymagań z 

zakresu zgodności produkcji, aby zadbać o 

to, by corocznym testom w ramach badań 

emisji w rzeczywistych warunkach ruchu 

drogowego poddawano wystarczająco dużą 

i reprezentatywną próbę nowych modeli 

losowo wybranych z linii produkcyjnych w 

celu weryfikacji ich zgodności z 

dopuszczalnymi w UE wartościami 

zanieczyszczeń oraz emisji CO2; apeluje 

ponadto o usprawnienie procesu 

prowadzenia badań eksploatacyjnych 

pojazdów używanych już w ruchu 

drogowym, również w oparciu o procedurę 

badania emisji w rzeczywistych warunkach 

ruchu drogowego, w celu weryfikacji 

zgodności eksploatacyjnej pojazdów o 

różnym przebiegu, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia; wzywa do usprawnienia 

nadzoru w warunkach ruchu drogowego 

poprzez okresowe kontrole techniczne w 

celu ustalenia, które pojazdy nie spełniają 

wymogów prawa unijnego, i ich naprawy; 

Or. en 
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