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Forslag til henstilling  

Stk. 50 

 

Ændringsforslag Ændringsforslag 

50. foreslår, at der etableres en 

permanent international ramme for 

samarbejdet med USA 

(miljøstyrelsen/EPA) om emissioner med 

henblik på at udveksle oplysninger og 

foretage fælles overvågning; gør 

opmærksom på, at denne form for 

foranstaltninger allerede er på plads for 

andre produkter inden for EU; 

50. foreslår, at der etableres en 

permanent international ramme for 

samarbejdet om emissioner med henblik på 

at sætte myndighederne i stand til at 

udveksle oplysninger og foretage fælles 

overvågning; gør opmærksom på, at denne 

form for foranstaltninger allerede er på 

plads for andre produkter inden for EU; 

Or. en 
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Stk. 53 

 

Forslag til henstilling  Ændringsforslag 

53. mener, at de midler, der opkræves 

gennem disse bøder, bør varetages af 

medlemsstaterne med henblik på 

kompensation til personer, som påvirkes 

negativt af overtrædelsen eller andre 

sådanne aktiviteter til fordel for 

forbrugerne eller, hvor dette er relevant, 

miljøbeskyttelse inden for 

medlemsstaterne; 

53. mener, at de midler, der opkræves 

gennem bøder, som pålægges 

bilfabrikanter, midlerne fra de 

overtrædelsesprocedurer, der iværksættes 

over for medlemsstater, der ikke 

overholder EU-lovgivningen om 

emissioner, samt afgifterne for 

emissionsoverskridelser for nye 

personbiler (budgetpost 711) bør anvendes 

som formålsbestemte indtægter til 

specifikke EU-projekter eller -

programmer inden for luftkvalitet og 

miljøbeskyttelse og ikke bør mindske 

medlemsstaternes BNI-baserede bidrag til 

EU-budgettet; opfordrer til, at de 

nødvendige bestemmelser indføjes i den 

relevante EU-lovgivning med henblik 

herpå; foreslår, at bødeindtægterne også 

delvis kan anvendes af medlemsstaterne 

med henblik på kompensation til personer, 

som påvirkes negativt af overtrædelsen 

eller andre sådanne aktiviteter til fordel for 

forbrugerne; 

Or. en 

 

 


