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29.3.2017 B8-0177/REV/14 

Poprawka  14 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Motyw E b (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  Eb. mając na uwadze, że w badaniu 

porównawczym poświęconym różnicom 

między przepisami prawnymi 

obowiązującymi w UE i Stanach 

Zjednoczonych w zakresie emisji w 

sektorze motoryzacyjnym, opublikowanym 

we wrześniu 2016 r. przez Dyrekcję 

Generalną Parlamentu ds. Polityki 

Wewnętrznej, stwierdzono, iż średnie 

docelowe wartości emisji CO2 dla floty 

pojazdów w UE są obecnie ambitniejsze 

niż cele w zakresie emisji przyjęte w 

Stanach Zjednoczonych, natomiast – 

ogólnie – amerykańskie normy federalne 

są ambitniejsze w przypadku emisji NOx; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Poprawka  15 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Motyw E c (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  Ec. mając na uwadze, że w badaniu 

porównawczym poświęconym różnicom 

między przepisami prawnymi 

obowiązującymi w UE i Stanach 

Zjednoczonych w zakresie emisji w 

sektorze motoryzacyjnym, opublikowanym 

we wrześniu 2016 r. przez Dyrekcję 

Generalną Parlamentu ds. Polityki 

Wewnętrznej, stwierdzono, iż w UE nie 

wyjaśniono, w jaki sposób należy stosować 

definicję urządzeń ograniczających 

skuteczność działania, co mogłoby pomóc 

w ujednoliceniu interpretacji przez 

producentów i organy regulacyjne; mając 

na uwadze, że, wręcz przeciwnie, 

amerykańska Agencja Ochrony 

Środowiska (EPA) wydała dla 

producentów i podmiotów oceniających 

szereg okólników doradczych 

zawierających dalsze szczegółowe 

informacje interpretacyjne; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/16 

Poprawka  16 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  20a. wskazuje, że urządzenia 

ograniczające skuteczność działania 

wykryto w Stanach Zjednoczonych w 

lekkich pojazdach dostawczych lub 

osobowych w 1995 r. i w pojazdach 

ciężarowych w 1998 r., oraz że w związku 

z tym prawodawcy unijni byli uprzedzeni o 

możliwości stosowania urządzeń 

ograniczających skuteczność działania na 

długo przed ujawnieniem we wrześniu 

2015 r. afery z udziałem Volkswagena; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/17 

Poprawka  17 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 20 b (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  20b. zauważa, że były komisarz ds. 

przemysłu i przedsiębiorczości Günther 

Verheugen, odpowiedzialny za 

sporządzenie projektu rozporządzenia 

(WE) nr 715/2007, w dniu 30 sierpnia 

2016 r. podczas przesłuchania przed 

komisją EMIS przyznał, iż odstępstwa od 

zakazu stosowania urządzeń 

ograniczających skuteczność działania, 

przewidziane w art. 5 ust. 2 

rozporządzenia, należało określić o wiele 

precyzyjniej; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/18 

Poprawka  18 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 20 c (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

 20c. uważa, że szeroka definicja odstępstw 

od zakazu stosowania urządzeń 

ograniczających skuteczność działania 

przewidzianych w art. 5 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 715/2007 (w 

szczególności odstępstwa dotyczącego 

zabezpieczenia silnika) przynosi pośrednio 

skutki przeciwne do zamierzonych, 

ponieważ umożliwia nieuczciwą 

konkurencję między producentami 

samochodów, gdy stosowanie przestarzałej 

i nadmiernie zanieczyszczającej 

technologii silnika może być uzasadnione 

na podstawie tych zwolnień; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/19 

Poprawka  19 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 33 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

33. w związku z tym wzywa do utworzenia 

europejskiej agencji nadzoru pojazdów; 

33. uważa, że Komisja powinna być 

uprawniona do rozstrzygania sporów 

między dwoma krajowymi organami 

udzielającymi homologacji typu, 

dotyczących interpretacji unijnych 

przepisów w zakresie homologacji typu; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/20 

Poprawka  20 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

  33a. wskazuje, że Stany Zjednoczone 

wdrażały w przeszłości normy spalania 

paliwa i dopiero niedawno podjęły 

działania bezpośrednio ukierunkowane na 

emisje gazów cieplarnianych z pojazdów, 

natomiast UE, przeciwnie, dalej 

prowadziła wcześniejsze prace 

koncentrujące się na emisji CO2 z 

pojazdów, co znacząco wpłynęło na rynek 

motoryzacyjny UE; uważa, że 

ustawodawcy z UE i Stanów 

Zjednoczonych mogą uczyć się od siebie 

nawzajem z korzyścią dla ochrony 

klimatu, konsumentów oraz branży 

samochodowej; w związku z tym wzywa 

Komisję do podjęcia niezbędnych działań 

w celu harmonizacji unijnych i 

amerykańskich norm emisji CO2 i NOx 

oraz procedur badania emisji; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/21 

Poprawka  21 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 63 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

63. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by przeprowadziły ocenę 

skuteczności istniejących stref niskiej 

emisji w miastach – z uwzględnieniem 

faktu, że nie odzwierciedlono 

rzeczywistych emisji w europejskich 

normach dla lekkich pojazdów 

dostawczych lub osobowych – oraz by 

zbadały korzyści wynikające z 

wprowadzenia etykiety lub normy dla 

pojazdów o bardzo niskiej emisji 

zanieczyszczeń, które spełniają wymogi 

dopuszczalnych wartości emisji w 

rzeczywistych warunkach jazdy; 

skreśla się 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/22 

Poprawka  22 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 65 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

65. w związku z tym wzywa Komisję do 

dokonania przeglądu dyrektywy 

dotyczącej czystej energii dla transportu 

oraz do przedstawienia projektu 

rozporządzenia w sprawie norm CO2 dla 

flot samochodowych wchodzących na 

rynek począwszy od 2025 r., z 

uwzględnieniem mandatów dotyczących 

pojazdów bezemisyjnych i pojazdów o 

bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń, które 

zobowiązują do stopniowego zwiększenia 

udziału tych pojazdów w całej flocie w 

celu rezygnacji z nowych samochodów 

emitujących CO2 do 2035 r.; 

skreśla się 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/23 

Poprawka  23 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 67 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

67. apeluje do Komisji o dokonanie 

przeglądu dopuszczalnych wartości emisji 

określonych w załączniku I do 

rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w celu 

poprawy jakości powietrza w Unii i 

osiągnięcia unijnych dopuszczalnych 

wartości dotyczących jakości powietrza 

oraz poziomów zalecanych przez WHO, a 

także o przedstawienie najpóźniej do 2025 

r. wniosków dotyczących, w stosownych 

przypadkach, nowych neutralnych pod 

względem technologicznym 

dopuszczalnych wartości emisji dla normy 

Euro 7 mających zastosowanie do 

wszystkich pojazdów M1 i N1 

wprowadzanych do obrotu w Unii; 

skreśla się 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/24 

Poprawka  24 

Hans-Olaf Henkel 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

Projekt zalecenia 

Ustęp 71 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

71. uważa, że uprawnienia komisji 

śledczych Parlamentu powinny być lepiej 

dostosowane do uprawnień parlamentów 

narodowych, szczególnie w celu 

zapewnienia skutecznego wzywania osób 

do stawienia się przed komisją i ich 

udziału oraz stosowania sankcji w 

przypadku odmowy współpracy; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

poparcia odpowiednich przepisów w 

obecnym wniosku Parlamentu; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


