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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.3.2017 B8-0177/1 

Τροπολογία  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 50 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

50. προτείνει τη δημιουργία μόνιμου 

διεθνούς πλαισίου συνεργασίας με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες (EPA) σχετικά με τις 

εκπομπές, για την ανταλλαγή πληροφοριών 

και την κοινή ανάληψη ενεργειών 

εποπτείας της· παρόμοιες ενέργειες έχουν 

ήδη αναληφθεί για άλλα προϊόντα στην 

ΕΕ· 

50. προτείνει τη δημιουργία μόνιμου 

διεθνούς πλαισίου συνεργασίας σχετικά με 

τις εκπομπές, για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την κοινή διεξαγωγή 

ενεργειών εποπτείας από τις αρχές· 

παρόμοιες ενέργειες έχουν ήδη αναληφθεί 

για άλλα προϊόντα στην ΕΕ· 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Τροπολογία  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 53 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

53. πιστεύει ότι οι πόροι που 

συγκεντρώνονται με τα πρόστιμα αυτά θα 

πρέπει να κρατούνται από τα κράτη μέλη 

για την αποζημίωση των προσώπων που 

έχουν θιγεί από την παραβίαση και για 

άλλες παρόμοιες δραστηριότητες υπέρ των 

καταναλωτών ή, όπου είναι σκόπιμο, για 

την προστασία του περιβάλλοντος εντός 

των κρατών μελών· 

53. πιστεύει ότι οι πόροι που 

συγκεντρώνονται με τα πρόστιμα τα οποία 

επιβάλλονται σε κατασκευαστές 

αυτοκινήτων, οι πόροι που προκύπτουν 

από τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά 

κρατών μελών για παραβάσεις της 

ενωσιακής νομοθεσίας για τις εκπομπές, 

και τα τιμήματα υπέρβασης εκπομπών 

για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα (γραμμή 

711 του προϋπολογισμού) θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως έσοδα για ειδικό 

προορισμό για ειδικά έργα ή 

προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και 

της προστασίας του περιβάλλοντος, και 

να μην μειώνουν τις συνεισφορές των 

κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου 

εθνικού εισοδήματος· ζητεί να 

περιληφθούν στη σχετική ενωσιακή 

νομοθεσία οι απαιτούμενες διατάξεις για 

τον σκοπό αυτό· προτείνει, οι πόροι από 

τα πρόστιμα να χρησιμοποιούνται επίσης 

εν μέρει από τα κράτη μέλη για την 

αποζημίωση των προσώπων που έχουν 

θιγεί από την παραβίαση και για άλλες 

παρόμοιες δραστηριότητες υπέρ των 

καταναλωτών· 
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