
 

AM\1121851BG.docx  PE598.513v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

29.3.2017 B8-0177/33 

Изменение  33 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 59 a (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  59a. подчертава, че е важно на 

потребителите да се предоставя 

реалистична, точна и надеждна 

информация относно разхода на 

гориво на техните автомобили и 

замърсяващите въздуха емисии с цел 

повишаване на осведомеността на 

потребителите и подпомагането им 

при вземането на информирани 

решения за покупка на автомобили; 

призовава за преразглеждане на 

Директивата относно 

етикетирането на леки автомобили 

(1999/94/ЕО), която следва да 

разглежда задължителното 

предоставяне на информация относно 

други замърсители на въздуха като 

азотните оксиди и праховите 

частици, в допълнение към 

информацията относно разхода на 

гориво и емисиите на CO2; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Изменение  34 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 59 б (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  59б. изразява съжаление във връзка с 

факта, че европейските потребители 

са третирани по-неблагоприятно от 

потребителите в САЩ; освен това 

отбелязва, че засегнатите 

потребители често получават неясна 

и непълна информация относно 

засегнатите превозни средства, 

задълженията за ремонт на 

превозното средство, както и 

последствията от това; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Изменение  35 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 59 в (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  59в. счита, че потребителите в ЕС, 

засегнати от скандала „Volkswagen“, 

следва да бъдат компенсирани по 

подходящ начин и финансово, както и 

че програмите за изтегляне, които 

бяха само частично изпълнени, не 

следва да се разглеждат като 

достатъчна форма на компенсация 

или като санкция за неспазване на 

стандартите относно емисиите; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Изменение  36 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 59 г (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  59г. призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат 

всички необходими мерки, за да 

гарантират, че потребителите са 

обезщетени по подходящ начин, 

включително чрез механизми за 

колективни искове; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Изменение  37 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 59 д (нов) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  59д. изразява съжаление относно 

факта, че ЕС не разполага с единна, 

хармонизирана система, в рамките на 

която да могат да бъдат 

предприемани съвместни действия 

от страна на потребителите с оглед 

упражняване на правата им, като 

признава, че към днешна дата в много 

държави членки не съществува 

възможност за потребителите да 

вземат участие в подобни действия; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Изменение  38 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 да извърши 

оценка на прилагането на 

Препоръката на Комисията от 

11 юни 2013 г. относно общи 

принципи за колективни искове и 

спешно да представи законодателно 

предложение за създаването на обща 

за ЕС система за колективни искове 

за европейските потребители; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Изменение  39 

Елеонора Еви, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 

Съображение Ж a (ново) 

 

Проект на препоръка Изменение 

  Жа. като има предвид, че силно 

замърсяващи автомобили с дизелови 

двигатели вероятно ще се използват в 

държавите членки за години напред, 

като така се възпрепятстват 

усилията за подобряване на 

качеството на въздуха в градовете в 

ЕС; 

  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Изменение  40 

Елеонора Еви, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 държавите членки да 

проучат възможността за използване 

на наличните технологии за 

модернизиране с цел справяне със 

смъртоносното замърсяване на 

въздуха в градовете, причинено на 

автомобилите с дизелови двигатели; 

Or. en 

 

 


