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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/αναθ./14 

Τροπολογία  14 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 

συγκριτική μελέτη για τις διαφορές στις 

νομοθεσίες της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά 

με τις εκπομπές στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία 

δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 

από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 

Πολιτικών του Κοινοβουλίου, 

διαπιστώνεται πως οι μέσοι στόχοι για 

τον στόλο της ΕΕ όσον αφορά τις 

εκπομπές CO2 είναι περισσότερο 

φιλόδοξοι από τους αντίστοιχους στόχους 

για τις εκπομπές που έχουν υιοθετήσει οι 

ΗΠΑ και ότι, αντιθέτως, τα 

ομοσπονδιακά πρότυπα των ΗΠΑ είναι 

σε γενικές γραμμές περισσότερο φιλόδοξα 

για τα NOx· 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./15 

Τροπολογία  15 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  Ε γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 

συγκριτική μελέτη για τις διαφορές στις 

νομοθεσίες της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά 

με τις εκπομπές στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία 

δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 

από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 

Πολιτικών του Κοινοβουλίου, 

διαπιστώνεται πως στην ΕΕ δεν υπήρξε 

διευκρίνιση ως προς τον τρόπο για την 

εφαρμογή του ορισμού των διατάξεων 

αναστολής, κάτι το οποίο θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην εξασφάλιση ομοιομορφίας 

στην ερμηνεία μεταξύ των 

κατασκευαστών και των ρυθμιστικών 

αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

αντιθέτως, η υπηρεσία προστασίας του 

περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) έχει 

εκδώσει για τους κατασκευαστές και τους 

αξιολογητές μια σειρά από 

συμβουλευτικές εγκυκλίους οι οποίες 

παρέχουν περαιτέρω ερμηνευτικές 

λεπτομέρειες· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./16 

Τροπολογία  16 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  20α. επισημαίνει ότι διατάξεις αναστολής 

είχαν βρεθεί στις ΗΠΑ σε ελαφρά 

οχήματα το 1995 και σε βαρέα οχήματα 

το 1998, και ότι οι νομοθετικοί φορείς της 

ΕΕ ήταν συνεπώς ενήμεροι για το 

ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται 

διατάξεις αναστολής, πολύ πριν γίνουν οι 

αποκαλύψεις για τη Volkswagen το 2015· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./17 

Τροπολογία  17 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  20β. επισημαίνει ότι ο πρώην Επίτροπος 

για τη Βιομηχανία και την 

Επιχειρηματικότητα Günther Verheugen, 

που ήταν ο αρμόδιος για την κατάρτιση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, 

παραδέχθηκε στην ακρόαση της 

Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις 

εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

(EMIS) στις 30 Αυγούστου 2016, ότι οι 

παρεκκλίσεις από την απαγόρευση των 

διατάξεων αναστολής, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού, θα έπρεπε να είχαν οριστεί 

με μεγαλύτερη ακρίβεια· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./18 

Τροπολογία  18 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 20 γ (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

 20γ. θεωρεί ότι ο ευρύς ορισμός των 

παρεκκλίσεων από την απαγόρευση των 

διατάξεων αναστολής που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (ιδίως 

εκείνων που αφορούν την προστασία του 

κινητήρα) είναι εμμέσως 

αντιπαραγωγικός, διότι επιτρέπει τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των 

κατασκευαστών αυτοκινήτων, δεδομένου 

ότι με τις εξαιρέσεις αυτές δικαιολογείται 

μια παρωχημένη και υπερβολικά 

ρυπογόνος τεχνολογία κινητήρων· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./19 

Τροπολογία  19 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 33 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

33. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη δημιουργία 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εποπτείας 

Οχημάτων· 

33. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να διευθετεί διαφορές 

μεταξύ δύο εθνικών αρχών έγκρισης 

τύπου όσον αφορά την ερμηνεία της 

νομοθεσίας έγκρισης τύπου της ΕΕ· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./20 

Τροπολογία  20 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

  33α. επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν 

ιστορικό εφαρμογής προτύπων 

εξοικονόμησης καυσίμων και μόνο 

πρόσφατα ανέλαβαν άμεσες ενέργειες για 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα 

οχήματα, ενώ αντίθετα η ΕΕ εστιάστηκε 

νωρίτερα στις εκπομπές CO2 από τα 

οχήματα, γεγονός που επηρέασε 

ουσιαστικά την αγορά αυτοκινήτων της 

ΕΕ· πιστεύει ότι οι νομοθετικοί φορείς 

της ΕΕ και των ΗΠΑ μπορούν να 

αντλήσουν αμοιβαία διδάγματα, προς 

όφελος της προστασίας του κλίματος, 

των καταναλωτών και της 

αυτοκινητοβιομηχανίας· καλεί, συνεπώς, 

την Επιτροπή να αναλάβει τις αναγκαίες 

ενέργειες για την εναρμόνιση των 

προτύπων για τις εκπομπές CO2 και NOx 

και των διαδικασιών δοκιμής μεταξύ ΕΕ 

και ΗΠΑ· 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./21 

Τροπολογία  21 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 63 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

63. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα των σημερινών 

ζωνών χαμηλών εκπομπών στις πόλεις, 

δεδομένου ότι τα πρότυπα Euro για τα 

ελαφρά οχήματα δεν αντικατοπτρίζουν 

τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες, 

και να εξετάσουν το όφελος από την 

καθιέρωση σήματος ή προτύπου 

οχήματος εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 

(ULEV) για οχήματα που πληρούν τις 

οριακές τιμές εκπομπών σε πραγματικές 

συνθήκες οδήγησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./22 

Τροπολογία  22 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 65 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

65. καλεί την Επιτροπή, για τον σκοπό 

αυτό, να επανεξετάσει την οδηγία 

«Καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές» και 

να καταρτίσει σχέδιο κανονισμού σχετικά 

με τα πρότυπα CO2 για τους στόλους 

αυτοκινήτων που θα διοχετεύονται στην 

αγορά από το 2025 και μετά, με τη 

συμπερίληψη εντολών για οχήματα 

μηδενικών εκπομπών (ZEV) και οχήματα 

εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEV), 

που να επιβάλλουν τη σταδιακή αύξηση 

του μεριδίου των οχημάτων μηδενικών 

και εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών στον 

συνολικό στόλο οχημάτων με στόχο τη 

σταδιακή κατάργηση των νέων 

αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 έως το 

2035· 

διαγράφεται 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/αναθ./23 

Τροπολογία  23 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 67 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

67. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 

τα όρια των εκπομπών που καθορίζονται 

στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 715/2007, με σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα στην Ένωση και 

την επίτευξη των οριακών τιμών της 

Ένωσης για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και των 

επιπέδων που συνιστά ο ΠΟΥ, και να 

υποβάλει, το αργότερο έως το 2025, 

προτάσεις, όπου είναι σκόπιμο, για νέα, 

τεχνολογικά ουδέτερα όρια εκπομπών 

Euro7 για όλα τα οχήματα των 

κατηγοριών M1 και N1 που θα 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 B8-0177/αναθ./24 

Τροπολογία  24 

Hans-Olaf Henkel 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017/αναθ. 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 71 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

71. θεωρεί ότι οι εξουσίες των 

εξεταστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου 

θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται καλύτερα 

με εκείνες των εθνικών κοινοβουλίων, 

ιδίως για να εξασφαλίζονται η ουσιαστική 

κλήτευση και συμμετοχή προσώπων και 

η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

αρνήσεως συνεργασίας· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

υποστηρίξουν τις σχετικές διατάξεις στην 

τρέχουσα πρόταση του Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


