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29.3.2017 B8-0177/33 

Pozměňovací návrh  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 59 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 59a. zdůrazňuje, že je důležité poskytnout 

spotřebitelům realistické, přesné a 

spolehlivé informace o tom, jakou má 

jejich vozidlo spotřebu paliva a jaké emise 

látek znečišťujících ovzduší produkuje, s 

cílem zvýšit informovanost spotřebitelů a 

podpořit je v přijímání informovaných 

rozhodnutí o nákupu vozidla; požaduje 

přezkum směrnice o označování 

automobilů (1999/94/ES), který by měl 

zahrnovat zvážení, zda stanovit, aby 

kromě informací o spotřebě paliva a CO2 

bylo povinné poskytování informací o 

dalších emisích látek znečišťujících 

ovzduší, jako jsou NOx a částice; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Pozměňovací návrh  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 59 b (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 59b. vyjadřuje politování nad tím, že 

evropským spotřebitelům se dostává 

horšího zacházení než spotřebitelům ze 

Spojených států amerických; konstatuje 

rovněž, že dotčení spotřebitelé mnohdy 

dostávají neurčité a neúplné informace o 

dotčených vozidlech a povinnostech 

ohledně opravy vozidla a příslušných 

důsledcích; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Pozměňovací návrh  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 59 c (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 59c. domnívá se, že spotřebitelé EU 

dotčení skandálem společnosti 

Volkswagen by měli být přiměřeně a 

finančně odškodněni a že programy 

stažení výrobků z trhu, které byly 

provedeny jen částečně, by neměly být 

považovány za dostatečnou formu 

náhrady nebo za sankci za nedodržení 

emisních norem; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Pozměňovací návrh  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

za vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu 

following the inquiry into emission measurements in the automotive sector 

Návrh doporučení 

Bod 59 d (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 59d. žádá Komisi a členské státy, aby 

přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem 

zajistit, aby byli spotřebitelé přiměřeně 

odškodněni, mimo jiné pomocí 

mechanismů kolektivního odškodnění; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Pozměňovací návrh  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 59 e (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 59e. vyjadřuje politování nad tím, že v EU 

neexistuje jednotný harmonizovaný 

systém, který by spotřebitelům umožnil 

postupovat společně ve snaze prosadit svá 

práva, a uvědomuje si, že dnes v mnoha 

členských státech není žádné možnost, jak 

se do takového postupu zapojit; 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Pozměňovací návrh  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 61 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 61a. žádá Komisi, aby posoudila 

uplatňování doporučení Komiseze dne 

11. června 2013 po společných zásadách 

pro prostředky kolektivního řešení sporů a 

jako záležitost nejvyšší naléhavosti 

předložila legislativní návrh ohledně 

vytvoření systému celounijního postupu 

kolektivního řešení sporů pro spotřebitele 

v EU; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Pozměňovací návrh  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že automobily s 

naftovými motory, které jsou zdrojem 

značného znečištění, se budou 

pravděpodobně používat v členských 

státech několik příštích let a budou mařit 

úsilí o zlepšení kvality ovzduší ve městech 

v EU; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Pozměňovací návrh  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 členské státy, aby 

prozkoumaly možnosti využití dostupných 

technologií dodatečné montáže 

příslušných komponentů s cílem řešit 

situaci smrtícího znečištění ovzduší ve 

městech, které způsobují automobily na 

naftový pohon; 

Or. en 

 

 


