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29.3.2017 B8-0177/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

za skupinu PPE 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017 

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 50 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

50. navrhuje stanovit stálý mezinárodní 

rámec pro spolupráci se Spojenými státy 

(EPA) v oblasti emisí s cílem umožnit 

výměnu informací a provádění společných 

činností dohledu; takové činnosti již 

probíhají v případě jiných výrobků v rámci 

EU; 

50. navrhuje stanovit stálý mezinárodní 

rámec pro spolupráci v oblasti emisí s 

cílem umožnit orgánům výměnu informací 

a provádění společných činností dohledu; 

takové činnosti již probíhají v případě 

jiných výrobků v rámci EU; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

za skupinu PPE 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017 

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 53 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

53. domnívá se, že zdroje získané na 

základě těchto pokut by měly připadnout 

členským státům na odškodnění osob, pro 

něž mělo porušení pravidel negativní 

důsledky, a na další podobné činnosti ve 

prospěch spotřebitelů nebo případně na 

ochranu životního prostředí v členských 

státech; 

53. domnívá se, že zdroje získané na 

základě těchto pokut uložených výrobcům 

vozidel, zdroje pocházející z řízení o 

nesplnění povinnosti zahájené proti 

členským státům, které nedodržují právní 

předpisy EU o emisích, a z poplatků za 

překročení emisí z nových osobních 

automobilů (rozpočtová položka 711) by 

měly být použity jako účelově vázané 

příjmy na konkrétní projekty nebo 

programy EU v oblasti kvality ovzduší a 

ochrany životního prostředí a neměly by 

být důvodem snižování příspěvků 

členských států založených na hrubém 

národním důchodu do rozpočtu EU; 

vyzývá, aby se za tímto účelem zahrnula 

nezbytná ustanovení do příslušných 

právních předpisů Unie; navrhuje, aby 

část zdrojů získaných z těchto pokut 

mohly využít rovněž členské státy na 

odškodnění osob, pro něž mělo porušení 

pravidel negativní důsledky, a na další 

podobné činnosti ve prospěch spotřebitelů; 

Or. en 

 

 


