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BG Единство в многообразието BG 

29.3.2017 B8-0177/1 

Изменение  1 

Йенс Гизеке, Кришианис Каринш 

от името на групата PPE 

 

Проект на препоръка B8-0177/2017 

Катлен Ван Бремпт, Йенс Гизеке, Гербен-Ян Гербранди 

от името на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор 

вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор 

Проект на препоръка 

Параграф 50 

 

Проект на препоръка Изменение 

50. предлага създаването на 

постоянна международна рамка за 

сътрудничество със САЩ (EPA) 

относно емисиите с оглед обмена на 

информация и провеждането на 

съвместни дейности по контрол; 

подобни действия вече са въведени за 

други продукти в рамките на ЕС; 

50. предлага създаването на 

постоянна международна рамка за 

сътрудничество относно емисиите, с 

оглед да се позволи на съответните 

органи да извършват обмен на 

информация и да провеждат 

съвместни дейности по контрол; 

подобни действия вече са въведени за 

други продукти в рамките на ЕС; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Изменение  2 

Йенс Гизеке, Кришианис Каринш 

от името на групата PPE 

 

Проект на препоръка B8-0177/2017 

Катлен Ван Бремпт, Йенс Гизеке, Гербен-Ян Гербранди 

от името на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор 

вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор 

Проект на препоръка 

Параграф 53 

 

Проект на препоръка Изменение 

53. счита, че средствата, събирани от 

тези глоби следва да се провеждат от 

държавите членки за обезщетяване на 

лицата, които са неблагоприятно 

засегнати от нарушението, и за други 

подобни действия в полза на 

потребителите или, по 

целесъобразност, за защита на 

околната среда в рамките на 

държавите членки; 

53. счита, че средствата, събирани от 

тези глоби, наложени на 

производителите на превозни 

средства, средствата, произтичащи 

от процедурите за нарушение, 

стартирани срещу държави членки за 

неспазване на законодателството на 

ЕС в областта на емисиите, и 

таксите за извънредно количество 

емисии за новите леки автомобили 

(бюджетен ред 711) следва да бъдат 

използвани като целеви приходи за 

определени проекти или програми на 

ЕС в областта на качеството на 

въздуха и опазването на околната 

среда, и не следва да намаляват 

вноските на държавите членки на 

основата на брутния национален 

доход в бюджета на ЕС; призовава за 

включването на необходимите 

разпоредби в съответното 

законодателство на Съюза за тази 

цел; предлага средствата от глобите 

да могат да се използват в част от 

държавите членки за обезщетяване на 

лицата, които са неблагоприятно 

засегнати от нарушението, и за други 

подобни действия в полза на 

потребителите; 

Or. en 
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