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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.3.2017 B8-0177/1 

Módosítás  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

50 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

50. az információcsere és a közös 

felügyeleti intézkedések végzése céljából 

javasolja, hogy a kibocsátásokra 

vonatkozóan hozzanak létre az Egyesült 

Államokkal (az EPA-val) egy állandó 

nemzetközi együttműködési keret; ilyen 

intézkedések más termékekre vonatkozóan 

már érvényben vannak az Európai Unión 

belül; 

50. javasolja, hogy a kibocsátásokra 

vonatkozóan hozzanak létre egy állandó 

nemzetközi együttműködési keretet, amely 

lehetővé teszi a hatóságok számára az 

információcserét és közös felügyeleti 

intézkedések végzését; ilyen intézkedések 

más termékekre vonatkozóan már 

érvényben vannak az Európai Unión belül; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Módosítás  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

53 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

53. meggyőződése, hogy az ezen 

bírságokból beszedett forrásoknak a 

tagállamoknál kell maradniuk, és a 

jogsértés által negatívan érintett személyek 

számára nyújtott jogorvoslatra, valamint a 

fogyasztók vagy adott esetben a 

tagállamon belüli környezetvédelem 
érdekét szolgáló egyéb hasonló 

tevékenységekre kell felhasználni őket; 

53. meggyőződése, hogy a 

járműgyártókra kiszabott bírságokból 

beszedett forrásokat, a tagállamokkal 

szemben a kibocsátásokra vonatkozó 

uniós jogszabályok be nem tartása miatt 

indított kötelezettségszegési eljárásokból 

származó forrásokat, valamint az új 

személygépkocsik után fizetendő 

többletkibocsátási díjakat (a 711-es 

költségvetési sor) címzett bevételként kell 

felhasználni a levegőminőség és a 

környezetvédelem terén megvalósítandó 

speciális uniós projektek vagy programok 

céljára, és ezek nem csökkenthetik a 

tagállamok által az uniós költségvetésbe 

befizetendő GNI-alapú hozzájárulásokat; 

felhív, hogy az ennek érdekében szükséges 

rendelkezéseket illesszék be a megfelelő 

uniós jogszabályokba; úgy véli, hogy a 

bírságokból származó források egy részét 

a tagállamok is felhasználhatnák a 

jogsértés által negatívan érintett 

személyek jogorvoslatára, valamint a 

fogyasztók érdekét szolgáló egyéb hasonló 

tevékenységekre; 

Or. en 

 

 


