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29.3.2017 B8-0177/25 

Pozměňovací návrh  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 41 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, ale i Radu 

a Parlament jakožto legislativní orgány, 

aby zvážily také zavedení testování se 

systémem PEMS nebo kontrol shodnosti 

v provozu, alespoň jako nástroj kontroly, 

a zavedly mandát, který Společnému 

výzkumnému středisku umožní v kontextu 

nového rámce schvalování typu provádět 

kontroly shodnosti v provozu s PEMS; 

41. požaduje rychlé přijetí, provedení 

a uplatnění čtvrtého balíčku pro RDE, 

který bude regulovat používání systému 
PEMS pro kontroly shodnosti v provozu 

a pro zkoušky prováděné třetí stranou; 

vyzývá Komisi, aby zavedla mandát, který 

Společnému výzkumnému středisku 

umožní v kontextu nového rámce 

schvalování typu provádět testy emisí se 

systémem PEMS jako součást kontroly 

shodnosti v provozu na evropské úrovni; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Pozměňovací návrh  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 52 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

52. navrhuje, aby Komisi byla svěřena 

pravomoc ukládat výrobcům automobilů 

v případech, kdy je zjištěno, že jejich 

vozidla nesplňují dané předpisy, účinné, 

přiměřené a odrazující správní pokuty 

a nařizovat nápravná opatření; domnívá se, 

že případné sankce by měly zahrnovat 

zrušení již vydaného schválení typu 

a vytvoření postupů svolávání v rámci celé 

EU; 

52. navrhuje, aby Komisi byla svěřena 

pravomoc ukládat výrobcům automobilů 

v případech, kdy je zjištěno, že jejich 

vozidla nesplňují dané předpisy, účinné, 

přiměřené a odrazující správní pokuty 

a nařizovat nápravná opatření; domnívá se, 

že případné sankce by měly zahrnovat 

zrušení již vydaného schválení typu, 

vytvoření postupů svolávání v rámci celé 

EU a povinnou minimální výši investic do 

vývoje vozidel s mimořádně nízkými 

emisemi a vozidel s nulovými emisemi; 

Or. en 



 

AM\1121845CS.docx  PE598.513v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

29.3.2017 B8-0177/27 

Pozměňovací návrh  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 58 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 58a. domnívá se, že spotřebitele EU 

dotčené skandálem Dieselgate by měli 

výrobci automobilů, jichž se skandál týká, 

přiměřeně a finančně odškodnit a že 

programy svolávání vozidel, které byly 

provedeny jen částečně, by neměly být 

považovány za dostatečnou formu 

náhrady; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Pozměňovací návrh  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 58 b (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 58b. žádá Komisi, aby za tímto účelem 

předložila legislativní návrh ohledně 

vytvoření systému společných řešení 

s cílem vytvořit harmonizovaný systém pro 

spotřebitele v EU, a vyřešit tak současnou 

situaci, kdy se spotřebitelům ve většině 

členských států Unie nedostává ochrany; 

žádá Komisi, aby posoudila systémy, jež 

existují v Unii i mimo ni, s cílem nalézt 

osvědčené postupy v této oblasti a začlenit 

je do svého legislativního návrhu; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Pozměňovací návrh  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 58 c (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 58c. domnívá se, že pokud je již vydané 

schválení typu zrušeno kvůli nesplnění 

předpisů, měl by být majitel dotčeného 

vozidla obdržet plnou kompenzaci za 

zakoupení takového vozidla; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Pozměňovací návrh  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 58 d (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 58d. domnívá se, že spotřebitelé by měli 

mít nárok na odpovídající kompenzaci, 

pokud se ukáže, že původní vlastnosti 

vozidla (např. pokud jde o spotřebu 

paliva, účinnost, trvanlivost 

konstrukčních částí, emise atd.) jsou 

negativně ovlivněny jakýmikoli 

nezbytnými technickými opravami nebo 

úpravami prováděnými v rámci programu 

svolávání vozidel výrobcem; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Pozměňovací návrh  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 68 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 68a. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 

s členskými státy na zajištění toho, aby 

žádný řadový zaměstnanec 

automobilového odvětví nebyl poškozen 

v důsledku skandálu týkajícího se emisí; 

za tím účelem by členské státy a výrobci 

automobilů měli koordinovat 

a podporovat plány odborné přípravy, aby 

zajistili, že řadovým zaměstnancům, 

jejichž situace v oblasti zaměstnanosti se 

negativně dotkl skandál týkající se emisí, 

byla poskytnuta veškerá nezbytná ochrana 

a příležitosti ke vzdělávání, které by 

zajistily, aby mohli využít své dovednosti, 

například v oblasti udržitelných způsobů 

dopravy; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Pozměňovací návrh  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

za skupinu S&D 

 

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 75 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 75a. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že Komise poskytla některé 

dokumenty zásadního významu 

vyšetřovacímu výboru dlouho poté, co 

jeho oficiální činnost skončila, naprosto 

bez ohledu na pracovní harmonogram 

a časově omezený mandát výboru; 

domnívá se, že Komise by měla buď 

zlepšit svou vnitřní správu dokumentů, 

nebo více spolupracovat s Parlamentem 

v souladu s interinstitucionální dohodou; 

Or. en 

 

 


