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Ändringsförslag  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

för PPE-gruppen 

 

Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 50 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet föreslår att man 

upprättar en stående internationell 

samarbetsram om utsläpp tillsammans med 

Förenta staterna, i syfte att utbyta 

information och genomföra gemensamma 

övervakningsåtgärder. Sådana åtgärder har 

redan införts för andra produkter inom EU. 

50. Europaparlamentet föreslår att man 

upprättar en stående internationell 

samarbetsram om utsläpp som gör det 

möjligt för myndigheter att utbyta 

information och genomföra gemensamma 

övervakningsåtgärder. Sådana åtgärder har 

redan införts för andra produkter inom EU. 

Or. en 



 

AM\1121755SV.docx  PE598.513v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

29.3.2017 B8-0177/2 

Ändringsförslag  2 
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Utkast till rekommendation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

för undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin 

efter undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin 

Utkast till rekommendation 

Punkt 53 

 

Utkast till rekommendation Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet anser att 

straffavgifterna bör erläggas till 

medlemsstaterna för att de ska 

kompensera de personer som påverkats 

negativt av överträdelsen och annan sådan 

verksamhet, till förmån för konsumenterna 

eller, i lämpliga fall, miljöskyddet i 

medlemsstaterna. 

53. Europaparlamentet anser att 

intäkter från de straffavgifter som påförs 

fordonstillverkare, intäkter som härrör 

från överträdelseförfaranden som inletts 

mot medlemsstater som inte respekterar 

EU:s lagstiftning om utsläpp samt 

intäkter från avgifter för extra utsläpp för 

nya personbilar (budgetrubrik 711) bör 

avsättas för särskilda EU-projekt eller 

EU-program inom området för luftkvalitet 

och miljöskydd, och de bör inte minska 

medlemsstaternas BNI-baserade bidrag 
till EU:s budget. Parlamentet begär att 

nödvändiga bestämmelser för detta 

ändamål inkluderas i relevant 

unionslagstiftning. Parlamentet föreslår 

att intäkterna från straffavgifterna också 

delvis kan användas av medlemsstaterna 

för att kompensera de personer som 

påverkats negativt av överträdelsen och 

annan sådan verksamhet, till förmån för 

konsumenterna. 

Or. en 

 

 


