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Τροπολογία  35 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΙΓα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

Volkswagen παξαδέρηεθε πσο είρε 

εγθαηαζηήζεη δηαηάμεηο αλαζηνιήο ζε 

ηνπιάρηζηνλ 11 εθαηνκκύξηα 

πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα πνπ είρε 

πσιήζεη παγθνζκίσο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε VW αλαθνίλσζε ηελ 

πξόζεζή ηεο λα απνζύξεη 8,5 εθαη. 

νρήκαηα ληίδει ζηελ ΕΕ κεηά ηελ 

απόθαζε πνπ έιαβε ε γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Αξρή Μεραλνθίλεησλ 

Μεηαθνξώλ· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  
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Τροπολογία  36 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓβ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΙΓβ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απάηε ηεο 

Volkswagen θαηαδεηθλύεη ζαθώο ηηο 

αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο θαη 

ειέγρνπ πνπ εθαξκόδνπλ νη επξσπατθέο 

θαη νη εζληθέο αξρέο· 

Or. en 
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 B8-1080/2051 } RC1/Τξνπ. 37 

Τροπολογία  37 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario 

Tamburrano, David Borrelli, Marco Zullo 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓγ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΙΓγ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

αλαθνίλσζε γηα ηελ παξάβαζε ζέηεη ππό 

ακθηζβήηεζε ηελ ηθαλόηεηα ησλ 

δεκόζησλ αξρώλ λα ξπζκίδνπλ ηε 

βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο 

παγθνζκίσο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ηθαλόηεηα θαλνληζηηθήο ξύζκηζεο θαη 

επνπηείαο είλαη ην πξαγκαηηθό επίκαρν 

ζεκείν ησλ δύν ζεκαληηθώλ εκπνξηθώλ 

ζπκθσληώλ πνπ βξίζθνληαη ππό 

δηαπξαγκάηεπζε, ηεο δηαηιαληηθήο 

ζπκθσλίαο εκπνξίνπ θαη επελδύζεσλ 

(TTIP) θαη ηεο άιιεο, πνπ έρεη ήδε 

ζπλαθζεί, ηεο Εηαηξηθήο Σρέζεο ηνπ 

Εηξεληθνύ (TPP)· 

Or. en 

http://blogs.wsj.com/brussels/2015/09/25/the-vw-scandal-how-much-did-the-european-commission-know/
http://blogs.wsj.com/brussels/2015/09/25/the-vw-scandal-how-much-did-the-european-commission-know/
http://blogs.wsj.com/brussels/2015/09/25/the-vw-scandal-how-much-did-the-european-commission-know/
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Τροπολογία  38 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2α. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα επηηξέςεη ηελ 

πξόζβαζε ηνπ θνηλνύ ζηελ πιήξε κειέηε 

ηνπ ΚΚΕξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απόξξεησλ δεδνκέλσλ όπσο ε κάξθα, ν 

ηύπνο θαη ην κνληέιν απηνθηλήηνπ θαη ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ 

εθπνκπώλ· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2051 } RC1/Τξνπ. 39 

Τροπολογία  39 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2β. δεηεί ηε δηεμνδηθή δηεξεύλεζε ηνπ 

ξόινπ θαη ηεο επζύλεο ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο θαη ησλ αξρώλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ, δεδνκέλνπ όηη ην ΚΚΕξ ηεο 

Επηηξνπήο είρε ήδε επηζεκάλεη ηελ 

αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εθπνκπώλ ησλ νρεκάησλ θαη ηελ πηζαλή 

ρξήζε ζπζηεκάησλ αλαζηνιήο ζηελ 

έθζεζή ηνπ ηνπ 2013· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  
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Τροπολογία  40 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2γ. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα θηλήζεη 

επείγνπζα έξεπλα γηα ηελ ππόζεζε ηεο 

απάηεο ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο 

εθπνκπώλ από ηε Volkswagen θαη λα 

επεθηείλεη ηελ έξεπλα απηή ζε όινπο ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2051 } RC1/Τξνπ. 41 

Τροπολογία  41 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. θαιεί ζην πιαίζην απηό ηελ Επηηξνπή 

λα ζπζηήζεη αλεμάξηεηε αξρή έγθξηζεο 

ηύπνπ ηεο ΕΕ θαη λα εμνπζηνδνηήζεη έλαλ 

από ηνπο ππάξρνληεο επξσπατθνύο 

νξγαληζκνύο ν νπνίνο ήδε δηεμάγεη 

δξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ θαη 

παξαθνινύζεζεο ζηνπο ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο γηα ηελ 

επνπηεία ησλ εζληθώλ αξρώλ ειέγρνπ, ηε 

δηεμαγσγή αλεμάξηεησλ εξεπλώλ, ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ δνθηκώλ 

πξνο ηα πξόηππα ηεο ΕΕ, θαη ηελ θίλεζε 

δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ ζε ζπλέρεηα 

πξνεηδνπνηήζεσλ ζε εζληθό επίπεδν· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  
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Τροπολογία  42 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3β. 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· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2051 } RC1/Τξνπ. 43 

Τροπολογία  43 

Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4α. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα εληζρύζεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ γηα 

έλα βηώζηκν, απνδνηηθό ζηε ρξήζε ησλ 

πόξσλ ζύζηεκα κεηαθνξώλ γηα ηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο θαη άιινπο ηύπνπο 

κεηαθνξώλ, εγθαηαιείπνληαο ζηαδηαθά 

ην ηξέρνλ ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε 

νξπθηά θαύζηκα θαη ρξεζηκνπνηώληαο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη πεγέο ελέξγεηαο 

όπσο ην πδξνγόλν, ν ειεθηξηζκόο θαη ν 

ζπκπηεζκέλνο αέξαο·  

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  
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Τροπολογία  44 

Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  6α. εθθξάδεη ηελ έληνλε απνδνθηκαζία 

ηνπ γηα ηε δεκία πνπ έρεη ήδε ππνζηεί ην 

επξσπατθό ζύζηεκα βηνκεραληθήο 

πηζηνπνίεζεο, δνθηκήο θαη επηζήκαλζεο, 

από ηε δόιηα ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ· 

επηζεκαίλεη όηη ην όιν ζύζηεκα, θαη ηδίσο 

ηα ζεζκηθά όξγαλα θαη νη αξρέο πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηελ επνπηεία ηνπ, δελ 

ελήξγεζαλ έγθαηξα κε βάζε ην πιήζνο 

ησλ επηζηεκνληθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

απάηε πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κε ηα 

ρξόληα· εθθξάδεη ηελ ειπίδα όηη νη 

κειινληνζηξαθείο ζπζηεκηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζα αληιήζνπλ ηα 

θαηάιιεια δηδάγκαηα από ηελ ζνβαξή 

απηή ππόζεζε· επηζεκαίλεη όηη σο 

απνηέιεζκα ηνπ εγσθεληξηζκνύ 

νξηζκέλσλ κεγάισλ βηνκεραληθώλ 

παξαγόλησλ, ε εκπηζηνζύλε ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα 

απηνξπζκίδνληαη έρεη πέζεη ζε ηζηνξηθό 

ειάρηζην· 

Or. en 
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23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2051 } RC1/Τξνπ. 45 

Τροπολογία  45 

Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, 

David Borrelli, Marco Zullo, Tiziana Beghin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Μεηξήζεηο ηωλ εθπνκπώλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 18 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

18. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα 

δηαζθαιίζεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο βάζεη ηεο 

νδεγίαο ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε ηωλ 

απηνθηλήηωλ ζηελ ΕΕ (1999/94/ΕΚ) είλαη 

αθξηβείο, ζπλαθείο θαη ζπγθξίζηκεο·; 

ζεωξεί όηη νη εηηθέηεο ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζηηο ηηκέο εθπνκπώλ θαη 

θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο· 

18. δεηεί ηελ αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο γηα 

ηε ζήκαλζε απηνθηλήηωλ (1999/94/ΕΚ) 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ ε αθξίβεηα, ε 

ζπλάθεηα θαη ε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππνρξέσζεο ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ην εθηηκώκελν θόζηνο ρξήζεο 

ησλ δηαθόξσλ νρεκάησλ·; ζεωξεί όηη  νη 

εηηθέηεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ηηκέο 

εθπνκπώλ θαη θαηαλάισζεο θαπζίκνπ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπλζήθεο νδήγεζεο 

ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν· 

Or. en 

 

 


