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29.3.2017 B8-0177/13 

Ændringsforslag  13 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling / Udkast til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at den tidligere 

kommissær for erhvervsliv og 

iværksætteri, Günther Verheugen, som 

var ansvarlig for udarbejdelsen af 

forordning (EF) nr. 715/2007, ved 

høringen den 30. august 2016 erkendte, at 

undtagelserne fra forbuddet mod 

manipulationsanordninger, som er fastsat 

i forordningens artikel 5, stk. 2, burde 

have været defineret mere præcist; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/14 

Ændringsforslag  14 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Betragtning E b (ny) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  Eb. der henviser til, at den 

sammenlignende undersøgelse af 

forskellene mellem EU's og USA's 

lovgivning om emissionsmålinger i 

bilindustrien, som blev offentliggjort af 

Parlamentets Generaldirektorat for 

Interne Politikker i september 2016, viser, 

at EU's mål for bilparkens gennemsnitlige 

CO2-emissioner på nuværende tidspunkt 

er mere ambitiøse end dem, der er 

vedtaget for emissioner i USA, hvorimod 

USA's føderale standarder generelt er 

mere ambitiøse for NOx; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/15 

Ændringsforslag  15 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Betragtning E c (ny) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  Ec. der henviser til, at den 

sammenlignende undersøgelse af 

forskellene mellem EU's og USA's 

lovgivning om emissionsmålinger i 

bilindustrien, som blev offentliggjort af 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat 

for Interne Politikker i september 2016, 

viser, at der i EU ikke findes nogen 

præcisering af, hvordan definitionen af 

manipulationsanordninger skal anvendes 

i praksis, hvilket kunne have bidraget til 

at sikre en ensartet forståelse hos 

fabrikanter og reguleringsmyndigheder; 

der henviser til, at det amerikanske 

miljøagentur EPA derimod har rådgivet 

fabrikanter og vurderingseksperter med 

en række cirkulærer, hvor definitionen 

uddybes; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/16 

Ændringsforslag  16 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  20a. påpeger, at man i USA fandt 

manipulationsanordninger i lette 

køretøjer i 1995 og i tunge køretøjer i 

1998, og at EU's lovgivere derfor var 

advaret om den potentielle brug af 

manipulationsanordninger længe før VW-

afsløringerne i september 2015; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/17 

Ændringsforslag  17 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 20 b (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  20b. påpeger, at den tidligere 

kommissær for erhvervsliv og 

iværksætteri, Günther Verheugen, som 

var ansvarlig for udarbejdelsen af 

forordning (EF) nr. 715/2007, ved 

høringen den 30. august 2016 erkendte, at 

undtagelserne fra forbuddet mod 

manipulationsanordninger, som er fastsat 

i forordningens artikel 5, stk. 2, burde 

have været defineret mere præcist; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/18 

Ændringsforslag  18 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 20 c (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 20c. mener, at den brede definition af 

undtagelserne fra forbuddet mod 

manipulationsanordninger, som er fastsat 

i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) 

nr. 715/2007 (navnlig undtagelsen 

vedrørende beskyttelse af motoren), 

implicit er kontraproduktivt, idet det giver 

mulighed for illoyal konkurrence mellem 

bilproducenter, når en forældet og stærkt 

forurenende motorteknologi kan forsvares 

med disse undtagelser; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/19 

Ændringsforslag  19 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 33 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

33. opfordrer i denne forbindelse til 

oprettelse af et europæisk tilsynsorgan for 

motorkøretøjer; 

33. mener, at Kommissionen bør 

tillægges beføjelse til at dømme i en tvist 

mellem to nationale typegodkendende 

myndigheder om fortolkningen af 

lovgivningen om EU-typegodkendelse; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/20 

Ændringsforslag  20 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 33 a (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

  33a. påpeger, at USA traditionelt har 

fokuseret på 

brændstoføkonomistandarder og først i 

den seneste tid er begyndt at gøre en 

direkte indsats mod drivhusgasemissioner 

fra køretøjer, hvorimod EU har 

videreudviklet en tidligere fokusering på 

CO2-emissioner fra køretøjer, som har 

haft væsentlig indvirkning på EU's 

bilmarked; mener, at lovgiverne i EU og 

USA kan lære af hinanden til gavn for 

såvel klimabeskyttelse og forbrugeren som 

bilindustrien; opfordrer derfor 

Kommissionen til at tage de nødvendige 

skridt til harmonisering af CO2- og NOx-

emissionsstandarder og 

emissionsprøvningsprocedurerne mellem 

EU og USA; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/21 

Ændringsforslag  21 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 63 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

63. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at vurdere 

effektiviteten af de eksisterende 

miljøzoner i byer – under hensyntagen til 

de fejlslagne Euro-standarder for lette 

køretøjer for så vidt angår at afspejle de 

faktiske emissioner, og til at undersøge 

fordelene ved at indføre et mærke eller en 

standard for ultra-lavemissionskøretøjer, 

som overholder 

emissionsgrænseværdierne under faktiske 

kørselsforhold; 

udgår 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/22 

Ændringsforslag  22 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 65 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

65. opfordrer i den forbindelse 

Kommissionen til at revidere direktivet om 

miljøvenlig energi til transport og til at 

forelægge et udkast til forordning om 

CO2-standarder for bilparker, der bringes 

i omsætning fra og med 2025, herunder 

mandater til nulemissionskøretøjer og 

ultra-lavemissionskøretøjer, som indfører 

en trinvis stigende andel af nulemissions- 

og ultra-lavemissionskøretøjer i den 

samlede flåde med det formål at udfase 

nye CO2-udledende biler senest i 2035; 

udgår 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/23 

Ændringsforslag  23 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 67 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

67. opfordrer Kommissionen til at 

gennemgå de emissionsgrænser, der er 

fastsat i bilag 1 til forordning (EF) nr. 

715/2007, med henblik på at forbedre 

luftkvaliteten i Unionen og overholde 

Unionens luftkvalitetsgrænser samt 

WHO's anbefalede niveauer og om 

nødvendigt senest i 2025 at fremkomme 

med forslag til nye teknologineutrale 

Euro 7-emissionsgrænser, der gælder for 

alle M1- og N1-køretøjer, der bringes i 

omsætning på EU-markedet; 

udgår 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/24 

Ændringsforslag  24 

Hans-Olaf Henkel 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til henstilling B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

for Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien 

som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien 

Forslag til henstilling 

Punkt 71 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

71. mener, at de beføjelser, som 

tillægges Parlamentets 

undersøgelsesudvalg, bør afstemmes 

bedre med de nationale parlamenters 

beføjelser, navnlig for at sikre effektivitet i 

indkaldelsen af personer og i deres 

deltagelse samt anvendelsen af sanktioner 

i tilfælde af manglende vilje til at 

samarbejde; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at støtte de dermed 

forbundne bestemmelser i Parlamentets 

nuværende forslag; 

udgår 

Or. en 

 

 


