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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/14 

Módosítás  14 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

E b preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  Eb. mivel az az Európai Unió és az 

Egyesült Államok gépjárművek 

kibocsátására vonatkozó jogszabályai 

közötti különbségekről szóló, a Parlament 

Uniós Belső Politikák Főigazgatósága 

által 2016 szeptemberében közzétett 

összehasonlító tanulmány kijelenti, hogy 

az uniós gépjárműállomány CO2-

kibocsátására vonatkozó átlagos 

célértékek jelenleg ambiciózusabbak, mint 

az USA-ban a kibocsátások tekintetében 

elfogadott célértékek, ezzel szemben a 

NOx tekintetében az USA szövetségi 

szabványai az ambiciózusabbak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Módosítás  15 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

E c preambulumbekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  Ec. mivel az az Európai Unió és az 

Egyesült Államok gépjárművek 

kibocsátására vonatkozó jogszabályai 

közötti különbségekről szóló, a Parlament 

Uniós Belső Politikák Főigazgatósága 

által 2016 szeptemberében közzétett 

összehasonlító tanulmány kijelenti, hogy 

az Unióban nincs egyértelműen 

meghatározva, hogyan kell alkalmazni a 

kiiktató eszközök fogalommeghatározását, 

amely elősegítette volna az egységes 

értelmezés biztosítását a gyártók és a 

szabályozó hatóságok között; mivel ezzel 

ellentétben az Egyeült Államok 

környezetvédelmi hatósága számos 

útmutató közleménnyel látta el a 

gyártókat és az értékelőket az értelmezés 

további részleteiről; 

Or. en 



 

AM\1122233HU.docx  PE598.513v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/16 

Módosítás  16 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

20 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  20a. rámutat, hogy az Egyesült 

Államokban  1995-ben könnyű 

haszongépjárművekben és 1998-ban 

nehéz haszongépjárművekben kiiktató 

eszközöket fedeztek fel, ezért az uniós 

jogalkotók jóval a Volkswagennel 

kapcsolatban 2015 szeptemberében 

napvilágra került híreket megelőzően is 

tudomást szereztek a kiiktató eszközök 

lehetséges használatának kockázatáról; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/17 

Módosítás  17 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

20 b bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  20b. megjegyzi, hogy a korábbi ipar- és 

vállalkozáspolitikai biztos, Günther 

Verheugen, aki a 715/2007/EK rendelet 

szövegezéséért felelt, az EMIS-bizottság 

2016. augusztus 30-i meghallgatásán 

elismerte, hogy a kiiktató eszközök 

tilalmára vonatkozó, a rendelet 5. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott 

eltéréseket sokkal pontosabban kellett 

volna meghatározni; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/18 

Módosítás  18 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

20 c bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

 20c. úgy véli, hogy a manipulációs 

eszközök tilalmával kapcsolatban a 

715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) 

bekezdésében előírt eltérések (különösen a 

motorvédelemmel kapcsolatos eltérés) tág 

meghatározása jellegéből fakadóan a 

szándékolttal ellentétes hatású, mivel 

lehetővé teszi a gépjárműgyártók közötti 

tisztességtelen verseny kialakulását olyan 

esetekben, amikor ezen mentességekkel 

indokolható idejétmúlt, fokozottan 

szennyező motortechnológiák használata; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/19 

Módosítás  19 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

33 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

33. e tekintetben felhív az európai 

járműfelügyeleti ügynökség 

létrehozására; 

33. meggyőződése, hogy a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy dönthessen két 

nemzeti típusjóváhagyó hatóság közötti, az 

uniós típusjóváhagyási jogszabályok 

értelmezésével kapcsolatos vitában; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/20 

Módosítás  20 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

33 a bekezdés (új) 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

  33a. megjegyzi, hogy az USA régóta 

állapít meg üzemanyag-takarékossági 

normákat és csak nemrégiben tett 

közvetlen lépéseket a járművek 

üvegházhatásúgáz-kibocsátása kapcsán, 

ellenben az EU már korábban elkezdett a 

járművek CO2-kibocsátására 

összpontosítani, ami jelentős hatást fejtett 

ki az EU gépjárműpiacára; úgy véli, hogy 

az EU és az USA jogalkotói kölcsönösen 

tanulhatnak egymástól, előmozdítva 

ezáltal az éghajlatvédelem, a fogyasztók, 

valamint az autóipar érdekeit egyaránt; 

felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 

kezdeményezze a CO2- és NOx-kibocsátási 

normák és a kibocsátás-vizsgálati 

eljárások EU és USA közötti 

harmonizációja érdekében szükséges 

lépések megtételét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/21 

Módosítás  21 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

63 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

63. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy értékeljék a 

városokban található jelenlegi alacsony 

kibocsátási övezetek hatékonyságát, 

figyelembe véve, hogy a 

könnyűgépjárművek Euro-normái nem 

tükrözik a valós vezetési feltételek melletti 

kibocsátást, valamint hogy vizsgálják meg 

a kibocsátási határértékeket valós vezetési 

feltételek mellett is teljesítő ultraalacsony 

kibocsátású járművekre (ULEV) 

vonatkozó címke vagy norma 

bevezetésének előnyeit; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/22 

Módosítás  22 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

65 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

65. felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 

vizsgálja felül a „Tiszta energiák a 

közlekedésben” irányelvet, és terjesszen 

elő rendelettervezetet a 2025 után 

forgalomba hozandó gépjárműflotta CO2-

kibocsátási normáiról, amelybe 

belefoglalja a kibocsátásmentes 

járművekre (ZEV) és az ULEV-ekre 

vonatkozó megbízatást, amely a 

kibocsátásmentes és utraalacsony 

kibocsátású járművek teljes 

gépjárműflottán belüli arányának 

fokozatos növelését írja elő azzal a céllal, 

hogy 2035-re megszüntesse a CO2-

kibocsátó új járművek forgalomba 

helyezését; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/23 

Módosítás  23 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

67 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

67. felszólítja a Bizottságot, hogy az 

Unión belüli levegőminőség javítása és a 

környezeti levegő minőségére vonatkozó 

uniós határértékek betartása, valamint a 

WHO által ajánlott szintek elérése 

érdekében vizsgálja felül a 715/2007/EK 

rendelet I. mellékletében meghatározott 

kibocsátási határértékeket, és adott 

esetben legkésőbb 2025-ig terjesszen elő 

javaslatot az uniós piacon forgalomba 

hozott valamennyi M1 és N1 kategóriájú 

járműre alkalmazandó, új, 

technológiasemleges Euro 7 kibocsátási 

határértékek tekintetében; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/24 

Módosítás  24 

Hans-Olaf Henkel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlástervezet B8-0177/2017/REV 

Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

a Gépjárműiparban Alkalmazott Kibocsátásméréssel Foglalkozó Vizsgálóbizottság nevében 

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 

Ajánlástervezet 

71 bekezdés 

 

Ajánlástervezet Módosítás 

71. úgy véli, hogy a Parlament 

vizsgálóbizottságainak hatáskörét jobban 

hozzá kellene igazítani a nemzeti 

parlamentek vizsgálóbizottságainak 

hatásköréhez, különösen a személyek 

eredményes idézésének és részvételének 

biztosítása, valamint az együttműködés 

elutasítása esetén a szankciók kiszabása 

érdekében; kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy támogassák a 

Parlament jelenlegi javaslatában foglalt, 

ezzel kapcsolatos rendelkezéseket; 

törölve 

Or. en 

 

 


