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Predlog spremembe  1 

Jens Geier Krišjānis Kariņš 

v imenu skupine PPE 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 50 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

50. predlaga vzpostavitev okvira za 

stalno mednarodno sodelovanje z ZDA 

(Agencija ZDA za varstvo okolja) na 

področju emisij, da bi zagotovili izmenjavo 

informacij in izvajanje skupnih nadzornih 

ukrepov; v EU se tovrstni ukrepi v zvezi z 

nekaterimi drugimi proizvodi že izvajajo; 

50. predlaga vzpostavitev okvira za stalno 

mednarodno sodelovanje na področju 

emisij, da bi organom omogočili 

izmenjavo informacij in izvajanje skupnih 

nadzornih ukrepov; v EU se tovrstni ukrepi 

v zvezi z nekaterimi drugimi proizvodi že 

izvajajo; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Predlog spremembe  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņšv imenu skupine PPE 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 53 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

53. meni, da bi sredstva, pridobljena s 

plačilom glob, morale obdržati države 

članice za povračilo škode osebam, ki so 

jih prizadele kršitve, in za druge podobne 

ukrepe v korist potrošnikov ali po potrebi 

za namene varstva okolja v državah 

članicah; 

53. meni, da bi bilo treba sredstva, 

pridobljena s plačilom glob, naloženih 

proizvajalcem avtomobilov, s postopki za 

ugotavljanje kršitev, sproženimi zoper 
države članice zaradi nespoštovanja 

zakonodaje EU o emisijah, in s premijami 

za presežne emisije za nove osebne 

avtomobile (proračunska postavka 711), 

uporabiti kot namenske prejemke za 

posebne projekte ali programe EU na 

področju kakovosti zraka in varstva 

okolja, prispevki iz bruto nacionalnega 

prihodka držav članic v proračun EU pa 

se zaradi tega ne bi smeli zmanjšati; 

poziva, naj se v ta namen v ustrezno 

zakonodajo Unije vključijo potrebne 

določbe; meni, da bi države članice lahko 

uporabile del sredstev, pridobljenih s 

plačilom glob, za povračilo škode osebam, 

ki so jih prizadele kršitve, in za druge 

podobne ukrepe v korist potrošnikov ali po 

potrebi za namene varstva okolja v državah 

članicah; 

Or. en 

 

 

 


