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29.3.2017 B8-0177/REV/14 

Predlog spremembe  14 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  Eb. ker primerjalna študija o razlikah 

med zakonodajo EU in ZDA o emisijah v 

avtomobilskem sektorju, ki jo je generalni 

direktorat Parlamenta za notranjo politiko 

objavil septembra 2016, navaja, da so 

povprečne ciljne vrednosti emisij CO2 za 

vozni park EU trenutno ambicioznejše od 

tistih v ZDA in da so po drugi strani 

zvezni standardi ZDA na splošno 

ambicioznejši glede NOx; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Predlog spremembe  15 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Uvodna izjava E c (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  Ec. ker primerjalna študija o razlikah med 

zakonodajo EU in ZDA o emisijah v 

avtomobilskem sektorju, ki jo je generalni 

direktorat Parlamenta za notranjo politiko 

objavil septembra 2016, navaja, da v EU 

ni bilo pojasnjeno, kako izvajati 

opredelitev odklopnih naprav, kar bi 

lahko pomagalo zagotoviti enotno razlago 

pri proizvajalcih in regulativnih organih; 

po drugi strani je Urad ZDA za varstvo 

okolja (EPA) proizvajalcem in 

ocenjevalcem zagotovil vrsto 

posvetovalnih okrožnic z dodatno razlago; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/16 

Predlog spremembe  16 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  20a. poudarja, da so odklopne naprave 

leta 1995 našli v ZDA v lahkih in leta 

1998 v težkih motornih vozilih in da so 

bili zakonodajalci EU zato že dolgo pred 

odkritjem v primeru Volkswagen 

septembra 2015 opozorjeni na potencialno 

uporabo odklopnih naprav; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/17 

Predlog spremembe  17 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 20 b (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  20b. ugotavlja, da je nekdanji komisar za 

industrijo in podjetništvo Günther 

Verheugen, ki je bil odgovoren za 

pripravo Uredbe (ES) št. 715/2007, na 

zaslišanju EMIS dne 30. avgusta 2016 

priznal, da bi morala biti odstopanja od 

prepovedi odklopnih naprav iz člena 5(2) 

opredeljena veliko natančneje; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/18 

Predlog spremembe  18 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 20 c (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

 20c. meni, da ima široka opredelitev 

odstopanj od prepovedi odklopnih naprav 

iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 

(zlasti v zvezi z zaščito motorja) implicitno 

nasprotni učinek, ker omogoča nepošteno 

konkurenco med proizvajalci avtomobilov, 

kadar je s temi izjemami mogoče 

upravičiti zastarelo tehnologijo motorjev, 

ki prekomerno onesnažujejo okolje; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/19 

Predlog spremembe  19 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 33 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

33. v zvezi s tem poziva k vzpostavitvi 

evropskega organa za nadzor vozil; 

33. meni, da bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da odloča v sporih 

med dvema nacionalnima 

homologacijskima organoma glede 

razlaganja zakonodaje o EU-

homologaciji; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/20 

Predlog spremembe  20 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 33 a (novo) 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

  33a. poudarja, da je bilo v ZDA dolgo 

časa v ospredju izvajanje standardov za 

varčevanje z gorivom in so šele pred 

kratkim sprejeli neposredne ukrepe v zvezi 

z emisijami toplogrednih plinov iz vozil, 

medtem ko se je EU že prej bolj 

osredotočala na emisije CO2 iz vozil, kar 

je znatno vplivalo na avtomobilski trg EU; 

meni, da se lahko zakonodajalci EU in 

ZDA učijo drug od drugega v korist 

varstva podnebja ter potrošnika in 

avtomobilske industrije; zato poziva 

Komisijo, naj sproži potrebne korake za 

harmonizacijo emisijskih standardov CO2 

in NOx in postopkov preskušanja emisij 

med EU in ZDA; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/21 

Predlog spremembe  21 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 63 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

63. poziva Komisijo in države članice, naj 

ocenijo učinkovitost obstoječih območij 

nizkih emisij v mestih, pri čemer naj 

upoštevajo, da standardi Euro za lahka 

motorna vozila ne odražajo emisij v 

realnih okoliščinah, ter naj preučijo 

koristi uvedbe nalepke ali standarda za 

izredno nizke emisije za vozila, ki ne 

presegajo mejnih vrednosti emisij v 

realnih okoliščinah; 

črtano 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/22 

Predlog spremembe  22 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 65 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

65. poziva Komisijo, naj v ta namen 

pregleda direktivo o čisti energiji za 

promet in pripravi osnutek uredbe o 

standardih CO2 za vozni park, ki bo na 

trgu od leta 2025 dalje, in naj vanj vključi 

mandat glede vozil brez emisij in vozil z 

izredno nizkimi emisijami, v katerem bi 

bilo določeno postopno povečanje deleža 

vozil brez emisij in vozil z izredno nizkimi 

emisijami v vsem voznem parku, da bi do 

leta 2035 postopno odpravili nove 

avtomobile z emisijami CO2; 

črtano 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/23 

Predlog spremembe  23 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 67 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

67. poziva Komisijo, naj pregleda mejne 

vrednosti emisij iz Priloge I Uredbe (ES) 

št. 715/2007 z namenom izboljšanja 

kakovosti zraka v Uniji in doseganja ravni 

kakovosti zunanjega zraka Unije ter 

priporočenih vrednosti Svetovne 

zdravstvene organizacije, in naj 

najkasneje do leta 2025 po potrebi 

predloži predloge za nove, tehnološko 

nevtralne mejne vrednosti emisij Euro 7, 

ki bi veljale za vsa vozila kategorij M1 in 

N1, dana na trg Unije; 

črtano 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/24 

Predlog spremembe  24 

Hans-Olaf Henkel 

v imenu skupine ECR 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 71 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

71. meni, da bi bilo treba pooblastila 

preiskovalnih odborov Parlamenta bolje 

uskladiti s pooblastili nacionalnih 

parlamentov, zlasti da bi bili pozivi 

posameznikov in njihovo sodelovanje 

učinkoviti ter da bi lahko v primeru 

zavrnitve sodelovanja uporabili sankcije; 

poziva Komisijo in države članice, naj 

podprejo s tem povezane določbe v 

sedanjem predlogu Parlamenta; 

črtano 

Or. en 

 

 

 


