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29.3.2017 B8-0177/1 

Pakeitimas 1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

PPE frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

50 dalis 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

50. siūlo sudaryti nuolatinio 

tarptautinio bendradarbiavimo pagrindų 

susitarimą su Jungtinėmis Amerikos 

Valstijomis (Aplinkos apsaugos 

agentūra), kad būtų galima keistis 

informacija ir įgyvendinti bendrus 

priežiūros veiksmus; tokių veiksmų ES jau 

imtasi kitų produktų atžvilgiu; 

50. siūlo sudaryti nuolatinio 

tarptautinio bendradarbiavimo pagrindų 

susitarimą dėl išmetamųjų teršalų, kad 

valdžios institucijos galėtų keistis 

informacija ir įgyvendinti bendrus 

priežiūros veiksmus; tokių veiksmų ES jau 

imtasi kitų produktų atžvilgiu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Pakeitimas 2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

PPE frakcijos vardu 

 

Rekomendacijos projektas B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto vardu 

dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo 

Rekomendacijos projektas 

53 dalis 

 

Rekomendacijos projektas Pakeitimas 

53. mano, kad valstybės narės turėtų iš 

šių baudų gautas pajamas skirti tam, kad 

būtų atlyginama žala dėl šio pažeidimo 

nukentėjusiems asmenims, ir kitai panašiai 

veiklai vartotojų naudai arba, kai tinkama, 

aplinkos apsaugai valstybėse narėse; 

53. mano, kad pajamas, gautas iš 

baudų transporto priemonių gamintojams 

ir iš valstybių narių pradėtų pažeidimo 

nagrinėjimo procedūrų dėl ES teisės aktų 

dėl išmetamųjų teršalų nesilaikymo, ir 

mokesčius už viršytą taršos normą 

naujiems lengviesiems automobiliams 

(711 biudžeto eilutė) reikėtų panaudoti 

kaip asignuotąsias įplaukas konkretiems 

ES projektams ir programoms oro 

kokybės ir aplinkos apsaugos srityje 

finansuoti ir dėl jų neturėtų sumažėti 

valstybių narių įmokos į ES biudžetą, 

grindžiamos bendrosiomis nacionalinėmis 

pajamomis, ragina į atitinkamus Sąjungos 

teisės aktus įtraukti reikiamas nuostatas 

šiuo tikslu; mano, kad dalį iš baudų gautų 

pajamų galėtų panaudoti valstybės narės 

žalai dėl pažeidimo nukentėjusiems 

asmenims atlyginti ir kitai panašiai veiklai 

vartotojų naudai; 

Or. en 
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