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Poprawka  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 50 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

50. proponuje stworzenie stałych 

międzynarodowych ram współpracy ze 

Stanami Zjednoczonymi (EPA) w zakresie 

emisji w celu wymiany informacji i 

prowadzenia wspólnych działań 

nadzorczych; zauważa, że takimi 

działaniami są już objęte inne produkty w 

UE; 

50. proponuje stworzenie stałych 

międzynarodowych ram współpracy w 

zakresie emisji w celu umożliwienia 

organom wymiany informacji i 

prowadzenia wspólnych działań 

nadzorczych; zauważa, że takimi 

działaniami są już objęte inne produkty w 

UE; 

  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Poprawka  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 53 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

53. uważa, że państwa członkowskie 

powinny przeznaczać środki z tych 

grzywien na potrzeby wypłaty 

odszkodowań osobom, na które naruszenie 

wywarło negatywny wpływ, oraz na 

potrzeby innych działań z korzyścią dla 

konsumentów lub, w stosownych 

przypadkach, ochrony środowiska w 

państwach członkowskich; 

53. uważa, że środki z grzywien 

nakładanych na producentów pojazdów, 

środki uzyskane w wyniku postępowań w 

sprawie naruszenia przepisów wszczętych 

wobec państw członkowskich z powodu 

nieprzestrzegania przepisów UE 

dotyczących emisji oraz opłaty z tytułu 

przekroczenia poziomu emisji w nowych 

samochodach osobowych (linia budżetowa 

711) powinny być wykorzystywane jako 

dochody przeznaczone na specjalne 

projekty lub programy UE w dziedzinie 

jakości powietrza i ochrony środowiska, 

oraz że nie powinny one zmniejszać 

opartych na dochodzie narodowym brutto 

wkładów państw członkowskich do 

budżetu UE; wzywa do włączenia w tym 

celu niezbędnych postanowień do 

odpowiednich przepisów Unii; proponuje, 

aby środki z grzywien mogły być również 

częściowo wykorzystywane przez państwa 

członkowskie na potrzeby wypłaty 

odszkodowań osobom, na które naruszenie 

wywarło negatywny wpływ, oraz na 

potrzeby innych działań z korzyścią dla 

konsumentów; 

Or. en 

 

 


