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BG Единство в многообразието BG 

29.3.2017 B8-0177/7 

Изменение  7 

Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Рина Роня Кари, София 

Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, 

Костадинка Кунева, Хосу Хуаристи Абаунс, Корнелия Ернст, Лола Санчес 

Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан 

Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 10 a (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

 10а. отправя искане към Комисията 

да определи по-строги ограничения по 

отношение на емисиите на NOx, тъй 

като замърсяването на въздуха е най-

голямата екологична опасност за 

здравето в Европа, което води до по-

ниско качество на живот поради 

заболявания и на повече от 400 000 

преждевременни смъртни случая 

годишно; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/8 

Изменение  8 

Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Рина Роня Кари, София 

Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, 

Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Корнелия Ернст, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 11 

 

Проект на препоръка Изменение 

11. призовава за бързо приемане на 3-

тия и 4-тия пакет относно изпитването 

за емисии в реални условия на движение 

което да завърши регулаторната рамка 

за нова процедура за одобряване на 

типа, както и за бързото прилагане на 

настоящата рамка; припомня, че за 

изпитване на емисиите в реални условия 

на движение, за да бъдат ефективни по 

отношение на намаляването на 

различията между нивата на емисиите, 

измерени в лабораторията и по 

пътищата, спецификациите на 

изпитването и процедурите за оценка 

следва да бъдат определяни много 

внимателно и следва да обхващат 

широк диапазон от условия за 

управление, включително температура, 

натоварване на двигателя, скорост на 

превозното средство, надморска 

височина, вид на пътя и други 

параметри, които могат да бъдат 

срещнати при управление на превозно 

средство в Съюза; 

11. призовава за бързо приемане на 3-

тия и 4-тия пакет относно изпитването 

за емисии в реални условия на 

движение, което да завърши 

регулаторната рамка за нова процедура 

за одобряване на типа не по-късно от 

2018 г., както и за бързото прилагане на 

настоящата рамка; припомня, че за 

изпитване на емисиите в реални условия 

на движение, за да бъдат ефективни по 

отношение на намаляването на 

различията между нивата на емисиите, 

измерени в лабораторията и по 

пътищата, спецификациите на 

изпитването и процедурите за оценка 

следва да бъдат определяни много 

внимателно и следва да обхващат 

възможно най-широкия диапазон от 

условия за управление, включително 

температура, натоварване на двигателя, 

скорост на превозното средство, 

надморска височина, вид на пътя и 

други параметри, които могат да бъдат 

срещнати при управление на превозно 

средство в Съюза; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/9 

Изменение  9 

Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Рина Роня Кари, София 

Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, 

Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Корнелия Ернст, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 13 

 

Проект на препоръка Изменение 

13. настоятелно призовава Комисията да 

преразгледа през 2017 г. коефициента 

на съответствие за изпитване на 

емисиите при реални условия за 

емисиите на NOx, както е предвидено от 

2-рия пакет относно изпитването за 

емисии в реални условия на движение; 

призовава Комисията да продължава да 

преразглежда коефициента на 

съответствие ежегодно, в съответствие с 

развитието на технологиите, така че в 

най-кратки срокове той да се доближи 

до 1, като се отчита само несигурността 

на измерването на оборудването на 

преносимата система за измерване на 

емисиите (PEMS); 

13. настоятелно призовава Комисията да 

извърши задълбочен преглед през 

2017 г. на коефициента на съответствие 

за изпитване на емисиите при реални 

условия за емисиите на NOx, както е 

предвидено от 2-рия пакет относно 

изпитването за емисии в реални условия 

на движение; призовава Комисията да 

продължава да преразглежда 

коефициента на съответствие ежегодно, 

в съответствие с развитието на 

технологиите, така че не по-късно от 

2021 г. той да се доближи до 1, като се 

отчита само несигурността на 

измерването на оборудването на 

преносимата система за измерване на 

емисиите (PEMS); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/10 

Изменение  10 

Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Денис де Йонг, Рина Роня 

Кари, София Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Корнелия Ернст, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, 

Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 20 a (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  20а. призовава за по-формален подход 

и по-ясни правила относно 

контактите между длъжностните 

лица от Комисията и лобистите, 

както и за правилно прилагане на 

правилата; счита, че е важно 

регистърът за прозрачност да бъде 

задължителен за лобистите; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/11 

Изменение  11 

Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Денис де Йонг, Рина Роня 

Кари, София Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Корнелия Ернст, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, 

Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 61 a (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

 61a. призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат 

всички необходими мерки, за да 

гарантират, че потребителите са 

справедливо и подходящо обезщетени, 

включително чрез механизми за 

колективна защита; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/12 

Изменение  12 

Неоклис Силикиотис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Денис де Йонг, Рина Роня 

Кари, София Сакорафа, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Корнелия Ернст, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, 

Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 62 

 

Проект на препоръка Изменение 

62. призовава Комисията и 

компетентните органи на държавите 

членки да се ангажират в пълна степен и 

да прилагат стратегия за мобилност с 

ниски въглеродни емисии; 

62. призовава Комисията и 

компетентните органи на държавите 

членки да се ангажират в пълна степен и 

да прилагат стратегия за мобилност с 

ниски въглеродни емисии не по-късно 

от 2018 г., и да докладват ежегодно за 

постигнатия напредък пред 

Европейския парламент; 

Or. en 

 

 


