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BG Единство в многообразието BG 

29.3.2017 B8-0177/25 

Изменение  25 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 41 

 

Проект на препоръка Изменение 

41. призовава Комисията и 

съзаконодателите да обмислят също 

така въвеждането на изпитвания с 

преносима система за измерване на 

емисиите или проверки за 

съответствие в експлоатация, поне в 

качеството на устройство за преглед, 

както и да въведат мандат за 

Съвместния изследователски център, 

който да провежда проверки на 

съответствието в експлоатация с 

преносима система за измерване на 

емисиите в контекста на новата рамка за 

одобряване на типа; 

41. призовава за бързото приемане, 

изпълнение и прилагане на четвъртия 

пакет за изпитване на емисии при 

реални условия, регулиращ 

използването на изчислителни 

системи за мониторинг на емисиите за 

проверки на съответствието в 

експлоатация и за изпитвания на 

трети страни; призовава Комисията 
да въведе мандат за Съвместния 

изследователски център да провежда 

изпитвания на емисиите с преносима 

система за измерване на емисиите като 

част от проверките на 

съответствието в експлоатация на 

европейско равнище в контекста на 

новата рамка за одобряване на типа; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Изменение  26 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 52 

 

Проект на препоръка Изменение 

52. предлага Комисията да бъде 

оправомощена да налага на 

производителите на превозни средства 

ефективни, съразмерни и възпиращи 

административни глоби и да разпореди 

оздравителни и коригиращи действия, 

когато бъде установено несъответствие 

на техните превозни средства; счита, че 

евентуалните санкции следва да 

включват отнемане на одобрението на 

типа и въвеждане на програмите за 

изтегляне в целия ЕС; 

52. предлага Комисията да бъде 

оправомощена да налага на 

производителите на превозни средства 

ефективни, съразмерни и възпиращи 

административни глоби и да разпореди 

оздравителни и коригиращи действия, 

когато бъде установено несъответствие 

на техните превозни средства; счита, че 

евентуалните санкции следва да 

включват отнемане на одобрението на 

типа, въвеждане на програмите за 

изтегляне в целия ЕС и задължителен 

минимален размер на инвестициите в 

разработването на превозни средства 

с най-ниски емисии (ULEVs) и 

превозни средства с нулеви емисии 

(ZEVs); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Изменение  27 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 58 a (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  58a. счита, че потребителите в ЕС, 

засегнати от скандала „Дизелгейт“, 

следва да бъдат компенсирани по 

подходящ начин и финансово от 

съответните производители на 

автомобили, както и че програмите 

за изтегляне, които бяха само 

частично изпълнени, не следва да се 

разглеждат като достатъчна форма 

на компенсация; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Изменение  28 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 58 б (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  58б. призовава Комисията за тази 

цел да внесе законодателно 

предложение за създаването на 

система за колективни искове с цел да 

се създаде хармонизирана система за 

потребителите в ЕС, което ще 

сложи край на настоящата 

ситуация, при която липсва защита 

на потребителите в повечето 

държави членки; призовава 

Комисията да извърши оценка на 

съществуващите системи в рамките 

на ЕС и извън него, с цел да установи 

най-добри практики в тази област и 

да ги включи в законодателното си 

предложение; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Изменение  29 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 58 в (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  58в. счита, че ако одобрение на тип 

превозно средство бъде оттеглено въз 

основа на несъответствие, 

собственикът на съответното 

превозно средство следва да бъде 

напълно компенсиран за покупката на 

това превозно средство; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Изменение  30 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 58 г (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  58г. счита, че потребителите 

следва да имат право на подходящо 

обезщетение, когато се докаже, че 

първоначалните характеристики на 

превозното средство (например по 

отношение на разход на гориво, 

ефективност, трайност на 

компоненти, емисии и т.н.) са 

неблагоприятно засегнати от всички 

необходими технически поправки или 

модулации, изпълнявани в рамките на 

програмата по изтегляне на 

автомобили от производителя; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Изменение  31 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 68 a (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  68a. призовава Комисията да 

работи с държавите членки, за да 

гарантира, че никой редови работник 

от автомобилния сектор не страда в 

резултат на скандала с емисиите; за 

тази цел държавите членки и 

производителите на автомобили 

трябва да координират и насърчават 

плановете за професионално обучение, 

за да се гарантира, че редовите 

работници, чието равнище на 

заетост беше отрицателно засегнато 

от скандала с емисиите, ще се 

ползват от цялата необходима 

защита и възможности за обучение, 

за да се гарантира, че уменията им 

могат да бъдат използвани примерно 

за устойчиви видове транспорт; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Изменение  32 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Себ Данс 

от името на групата S&D 

 

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 75 a (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  75a. изразява съжаление относно 

факта, че Комисията представи 

редица документи от решаващо 

значение за анкетната комисия дълго 

след официалното приключване на 

нейната работа, при пълно 

незачитане на работния график на 

комисията и нейния ограничен във 

времето мандат; счита, че 

Комисията следва да подобри своето 

вътрешно управление на документи 

или да действа в дух на повече 

сътрудничество с Европейския 

парламент, в съответствие с 

междуинституционалното 

споразумение; 

Or. en 

 

 


