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Predlog spremembe  28 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ostro obsoja vsakršno goljufijo 

proizvajalcev avtomobilov in jih poziva, 

naj sprejmejo polno odgovornost za svoja 

dejanja in v celoti sodelujejo z organi, 

vključenimi v vse preiskave; obsoja, da so 

lažne informacije o emisijah vozil 

preslepile in zavedle milijone potrošnikov; 

1. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 

možnega oškodovanja evropskih 

potrošnikov zaradi prodaje izdelkov, ki so 

bili opremljeni z nezakonitimi sestavnimi 

deli ali programsko opremo, zaradi česar 

je njihova zmogljivost močno odstopala od 

uradnih podatkov, ki so jih preverjali med 

homologacijskimi preskusi; ostro obsoja 

vsakršno goljufijo proizvajalcev 

avtomobilov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  29 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1a. meni, da bi bilo treba potrošnike v 

primeru dokazane nepravilnosti natančno 

obvestiti o pravnih sredstvih in omogočiti 

njihovo hitro uporabo, da potrošniki ne bi 

utrpeli dodatne škode;  

Or. en 
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Predlog spremembe  30 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  7a. opozarja na poročilo Julie Girling (o 

zmanjšanju nacionalnih emisij za 

nekatera onesnaževala 

zraka)(A8-0249/2015), ki ga je 15. julija 

2015 sprejel Odbor za okolje sprejel, zlasti 

na vsebovano zahtevo, naj Komisija in 

države članice čim prej končajo novi 

predlog uredbe o standardu Euro 6 za 

emisije pri dejanski vožnji, ki je trenutno v 

obravnavi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  31 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da bi bilo treba močno 

okrepiti veljavno ureditev homologacije 

vozil v EU, vključno s povečanjem 

nadzora EU, zlasti tržnega nadzora, režim 

usklajevanja in nadaljnjega spremljanja 

vozil, ki se prodajo v Uniji, pooblastila, v 

skladu s katerimi se lahko od držav članic 

zahteva uvedba nadzornih postopkov na 

podlagi dokazov, ter možnosti uvedbe 

ustreznih ukrepov v primeru kršitev 

zakonodaje EU; 

10. poudarja, da bi bilo treba izboljšati 

veljavno ureditev homologacije za 

motorna vozila v EU, vključno z 

možnostjo strokovnih pregledov ureditve 

preskusov, ki se izvajajo v EU; meni, da bi 

bilo treba preučiti vse dokazano 

nezakonite prakse in tako prispevati k 

oblikovanju bodoče zakonodaje za 

preprečevanje zlorab; poudarja pa, da 

zakonodaja, ki bi jo predlagali, evropske 

avtomobilske industrije ne bi smela po 

nepotrebnem prekomerno obremenjevati; 

Or. en 
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Predlog spremembe  32 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 8a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  8a. poudarja, da je treba sekundarno 

zakonodajo za izvajanje preskusnega 

postopka za dejanske emisije, ki nastajajo 

med vožnjo, pripraviti z vso potrebno 

skrbnostjo, nacionalnim organom in 

proizvajalcem pa mora zagotavljati 

jasnost in dovolj časa za izpolnitev teh 

zahtev od začetka njihove veljavnosti; 

meni, da je bistveno omejiti uporabo 

morebitnih faktorjev skladnosti kot 

prehodnega ukrepa ter da je treba 

potrošnikom natančno in nazorno 

razložiti njihovo uporabo ter seznam 

modelov vozil, za katere odstopanje velja; 

meni, da potrošnikom ne koristi 

zakonodaja, ki naj bi določala standarde, 

vendar so pri njenem izvajanju dovoljene 

različne ravni skladnosti; poleg tega 

izraža zaskrbljenost glede pravne varnosti, 

če so ravni skladnosti za izdelke različne 

zaradi faktorjev skladnosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  33 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

12. meni, da je nadvse pomembno, da 

imajo Komisija in vsi pristojni organi 

držav članic pravico, da ponovno presodijo 

o homologaciji in potrdilih o skladnosti, 

zahtevajo odpoklic in zaustavijo dajanje 

vozil na trg, če imajo dokaz, da vozila niso 

skladna z mejnimi vrednostmi EU za 

emisije v skladu s standardoma Euro 5 in 

Euro 6 ali morebitnimi drugimi zahtevami, 

določenimi v okviru ureditve 

homologacije; 

12. meni, da bi bilo treba pri morebitnem 

pregledu tudi oceniti, ali bi morali imeti 
Komisija in vsi pristojni organi držav 

članic pravico, da ponovno presodijo o 

homologaciji in potrdilih o skladnosti, 

zahtevajo odpoklic in zaustavijo dajanje 

vozil na trg, če imajo dokaz, da vozila niso 

skladna z mejnimi vrednostmi EU za 

emisije v skladu s standardoma Euro 5 in 

Euro 6 ali morebitnimi drugimi zahtevami, 

določenimi v okviru ureditve 

homologacije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  34 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da je treba razširiti naslednji 

pregled okvirne direktive o homologaciji in 

opredeliti zahteve za skladnost 

proizvodnje, da bi zagotovili letno 

preskušanje zadostnega in 

reprezentativnega vzorca novih modelov, 

naključno izbranih iz proizvodne linije, s 

preskusi RDE in tako preverili njihovo 

skladnost z evropskimi mejnimi 

vrednostmi za onesnaževala in CO2; 

nadalje poziva, naj se, tudi na podlagi 

postopka glede dejanskih emisij, ki 

nastajajo med vožnjo, izboljša preverjanje 

vozil, ki se že uporabljajo v cestnem 

prometu, da bi preverili skladnost vozil 

med uporabo in pri različni količini 

prevoženih kilometrov, kot zahteva uredba; 

poziva, naj se s periodičnimi tehničnimi 

pregledi izboljša nadzor v prometu, in sicer 

z odkrivanjem in popravilom vozil, ki niso 

skladna z zakonodajo EU; 

13. meni, da je treba pri naslednjem 

pregledu okvirne direktive o homologaciji 

razmisliti o razširitvi in opredelitvi zahtev 

za skladnost proizvodnje, da bi zagotovili 

letno preskušanje zadostnega in 

reprezentativnega vzorca novih modelov, 

naključno izbranih iz proizvodne linije, s 

preskusi RDE in tako preverili njihovo 

skladnost z evropskimi mejnimi 

vrednostmi za onesnaževala in CO2; 

nadalje poziva, naj se, tudi na podlagi 

postopka glede dejanskih emisij, ki 

nastajajo med vožnjo, izboljša preverjanje 

vozil, ki se že uporabljajo v cestnem 

prometu, da bi preverili skladnost vozil 

med uporabo in pri različni količini 

prevoženih kilometrov, kot zahteva uredba; 

poziva, naj se s periodičnimi tehničnimi 

pregledi izboljša nadzor v prometu, in sicer 

z odkrivanjem in popravilom vozil, ki niso 

skladna z zakonodajo EU; 

Or. en 

 

 

 


