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29.3.2017 B8-0177/5 

Изменение  5 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Проект на препоръка B8-0177/2017 

Катлен Ван Бремпт, Йенс Гизеке, Гербен-Ян Гербранди 

от името на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор 

вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор  

Проект на препоръка 

Параграф 33 

 

Проект на препоръка Изменение 

33. в тази връзка призовава за 

създаването на Европейската агенция за 

надзор на превозните средства; 

33. в тази връзка счита, че 

създаването на Европейската агенция за 

надзор на превозните средства не 

отговаря на необходимостта от 

предприемане на бързи действия в 

отговор на скандала и просто ще 

създаде допълнителен 

административен раздел на висока 

цена с малка добавена стойност; 

счита, че точно Комисията е 

институцията, на която трябва да 

бъдат възложени пряко тези нови 

правомощия и че новата система 

следва да попречи на държавите 

членки да се намесват в тези нови 

правомощия; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/6 

Изменение  6 

Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Проект на препоръка B8-0177/2017 

Катлен Ван Бремпт, Йенс Гизеке, Гербен-Ян Гербранди 

от името на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор 

вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор  

Проект на препоръка 

Параграф 39 

 

Проект на препоръка Изменение 

39. призовава за създаването на 

структура за таксите, за да се 

гарантира адекватно и независимо 

финансиране на одобряването на типа, 

надзора на пазара и дейностите на 

техническите служби; счита, че 

органите по одобряване на типа следва 

да бъдат отговорни за проверката на 

търговските и икономическите 

отношения, съществуващи между 

автомобилните производители и 

доставчиците, от една страна, и 

технически служби, от друга страна, с 

цел предотвратяване на конфликти на 

интереси; 

39. призовава за адекватно и 

независимо финансиране на 

одобряването на типа, надзора на пазара 

и дейностите на техническите служби, 

например чрез създаването на 

структура за събиране на такси, чрез 

националните бюджети на 

държавите членки или чрез 

комбинация от двата метода; счита, 

че органите по одобряване на типа 

следва да бъдат отговорни за проверката 

на търговските и икономическите 

отношения, съществуващи между 

автомобилните производители и 

доставчиците, от една страна, и 

технически служби, от друга страна, с 

цел предотвратяване на конфликти на 

интереси; 

Or. en 

 

 


