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29.3.2017 B8-0177/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

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 33 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

33. v této souvislosti vyzývá 

k vytvoření evropské agentury pro dohled 

nad vozidly; 

33. v této souvislosti se domnívá, že 

vytvoření evropské agentury pro dohled 

nad vozidly neřeší potřebu rychlé reakce 

na tento skandál a vytvoří jen další úroveň 

správy, která bude spojena s velkými 

náklady, ale bude mít jen malou přidanou 

hodnotu; domnívá se, že tím správným 

orgánem, který by měl přímo převzít tyto 

nové pravomoci, je Komise, a že tento 

nový systém by měl členským státům 

zabránit v tom, aby do těchto nových 

pravomocí zasahovaly; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/6 

Pozměňovací návrh  6 

Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

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 39 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

39. požaduje, aby byla vytvořena 

struktura poplatků, která zajistí řádné a 

nezávislé financování schvalování typu, 

dohledu nad trhem a činností technických 

zkušeben; je přesvědčen, že orgány 

příslušné pro schvalování typu by měly být 

odpovědné za kontrolu obchodních a 

hospodářských vztahů mezi výrobci 

automobilů a dodavateli na jedné straně a 

technickými zkušebnami na straně druhé, 

aby se předešlo střetům zájmů; 

39. požaduje řádné a nezávislé 

financování schvalování typu, dohledu nad 

trhem a činností technických zkušeben, a 

to například vytvořením struktury 

poplatků, prostřednictvím státních 

rozpočtů členských států nebo kombinací 

obou těchto metod; je přesvědčen, že 

orgány příslušné pro schvalování typu by 

měly být odpovědné za kontrolu 

obchodních a hospodářských vztahů mezi 

výrobci automobilů a dodavateli na jedné 

straně a technickými zkušebnami na straně 

druhé, aby se předešlo střetům zájmů; 

Or. en 

 

 


