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29.3.2017 B8-0177/REV/14 

Pozměňovací návrh  14 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že srovnávací 

studie o rozdílech mezi právními předpisy 

EU a USA týkajícími se emisí v 

automobilovém odvětví, kterou v září 2016 

zveřejnilo generální ředitelství 

Evropského parlamentu pro vnitřní 

politiky, konstatuje, že pokud jde o 

průměrné emise CO2, jsou cíle pro vozový 

park EU v současnosti ambicióznější než 

cíle stanovené v USA a že naopak 

federální normy USA pro NOx jsou 

obecně ambicióznější; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Pozměňovací návrh  15 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod odůvodnění E c (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 Ec. vzhledem k tomu, že srovnávací 

studie o rozdílech mezi právními předpisy 

EU a USA týkajícími se emisí v 

automobilovém odvětví, kterou v září 2016 

zveřejnilo generální ředitelství 

Evropského parlamentu pro vnitřní 

politiky, konstatuje, že v EU nebyl 

upřesněn způsob, jak uplatňovat definici 

odpojovacích zařízení, což mohlo zajistit 

jednotné porozumění mezi výrobci a 

regulačními orgány; vzhledem k tomu, že 

americký Úřad pro ochranu životního 

prostředí (EPA) naopak výrobcům a 

hodnotitelům poskytl celou řadu 

informačních oběžníků obsahujících další 

podrobné informace týkající se výkladu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/16 

Pozměňovací návrh  16 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 20a. poukazuje na to, že takováto 

odpojovací zařízení byla nalezena v USA 

u lehkých užitkových a osobních vozidel v 

roce 1995 a u těžkých nákladních vozidel 

a autobusů v roce 1998, takže 

normotvůrci EU byli na možné používání 

odpojovacích zařízení upozorněni již 

dlouho před odhaleními týkajícími se 

společnosti Volkswagen v září 2015;   

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/17 

Pozměňovací návrh  17 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 20 b (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 20b. poznamenává, že bývalý komisař 

pro průmysl a podnikání Günter 

Verheugen, odpovědný za přípravu 

nařízení (ES) č. 715/2007, během slyšení 

ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí 

v automobilovém průmyslu dne 30. srpna 

2016 připustil, že odchylky ze zákazu 

odpojovacích zařízení stanovené v čl. 5 

odst. 2 uvedeného nařízení měly být 

vymezeny mnohem přesněji; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/18 

Pozměňovací návrh  18 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 20 c (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 20c. domnívá se, že široká definice 

výjimek ze zákazu odpojovacích zařízení 

uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 

715/2007 (zejména co se týče ochrany 

motoru) je zcela kontraproduktivní, 

protože umožňuje nekalou hospodářskou 

soutěž mezi výrobci automobilů, neboť 

těmito výjimkami lze odůvodnit použití 

zastaralé a nadměrně znečišťující 

technologie motoru; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/19 

Pozměňovací návrh  19 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 33 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

33. v této souvislosti vyzývá k vytvoření 

evropské agentury pro dohled nad vozidly; 

33. domnívá se, že Komise by měla být 

zmocněna k posouzení sporu mezi dvěma 

vnitrostátními orgány příslušnými pro 

schvalování typu týkajícího se výkladu 

právních předpisů EU v oblasti 

schvalování typu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/20 

Pozměňovací návrh  20 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 33 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 33a. poukazuje na to, že Spojené státy 

mají zkušenosti s uplatňováním norem 

týkajících se spotřeby paliva a až v 

poslední době přijaly opatření týkající se 

přímo emisí skleníkových plynů z vozidel, 

zatímco EU se zaměřovala na emise CO2 z 

vozidel již v minulosti a tento přístup ještě 

dále posílila, což podstatně ovlivnilo 

automobilový trh EU; je přesvědčen, že 

zákonodárci z EU a USA se mohou 

vzájemně učit jeden od druhého ve 

prospěch ochrany klimatu, spotřebitele i 

automobilového průmyslu; vyzývá proto 

Komisi, aby zahájila nezbytné kroky 

vedoucí k harmonizaci emisních norem 

CO2 a NOx a postupů pro testování emisí 

mezi EU a USA; 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/21 

Pozměňovací návrh  21 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 63 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

63. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posoudily účinnost současných 

nízkoemisních zón ve městech a 

zohlednily přitom skutečnost, že normy 

Euro pro lehká osobní či užitková vozidla 

neodrážejí emise v reálném provozu, a aby 

prozkoumaly přínos zavedení značky nebo 

normy pro vozidla s mimořádně nízkými 

emisemi, která splňují mezní hodnoty 

emisí ve skutečných jízdních podmínkách; 

vypouští se 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/22 

Pozměňovací návrh  22 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 65 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

65. vyzývá za tím účelem Komisi, aby 

přezkoumala směrnici o čistých zdrojích 

energie pro dopravu a předložila návrh 

nařízení o normách CO2 pro vozidla, 

které přijdou na trh po roce 2025, jehož 

součástí budou požadavky týkající se 

vozidel s nulovými emisemi a vozidel s 

mimořádně nízkými emisemi, které 

stanoví postupné zvýšení podílu vozidel s 

nulovými a mimořádně nízkými emisemi v 

celkovém vozovém parku s cílem vyřadit 

postupně do roku 2035 z užívání nové 

automobily produkující CO2; 

vypouští se 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/23 

Pozměňovací návrh  23 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 67 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

67. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

mezní hodnoty emisí stanovené v příloze I 

nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem 

zlepšení kvality ovzduší v Unii a dosažení 

mezních hodnot Unie pro kvalitu ovzduší i 

doporučených hodnot WHO, a nejpozději 

do roku 2025 předložila případně návrhy 

na nové technologicky neutrální mezní 

hodnoty emisí Euro 7 vztahující se na 

všechna vozidla kategorií M1 a N1 

uváděná na trh Unie; 

vypouští se 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/24 

Pozměňovací návrh  24 

Hans-Olaf Henkel 

za skupinu ECR 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu 

Návrh doporučení 

Bod 71 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

71. domnívá se, že by pravomoci 

parlamentních vyšetřovacích výborů měly 

být lépe sladěny s pravomocemi 

vnitrostátních parlamentů, zejména za 

účelem zajištění účinného předvolávání 

jednotlivců a jejich účasti na slyšení a 

uplatňování sankcí v případě odmítnutí 

spolupráce; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby podpořily související ustanovení 

současného návrhu Parlamentu; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


