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Pozmeňujúci návrh  9 

Matthias Groote 

v mene skupiny S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatkom transparentnosti v 

rokovaniach v rámci komitologického 

postupu o návrhu testu emisií v reálnej 

prevádzke, najmä nad tým, že Komisia 

neposkytla informácie Parlamentu v tom 

istom čase ako zástupcom členských 

štátov; žiada Komisiu, aby poskytla 

Parlamentu všetky náležité dokumenty 

rovnako ako členským štátom, a najmä 

aby uverejnila prípravný dokument pre 

technický výbor pre motorové vozidlá 

týkajúci sa prijatia nového testu emisií 

v reálnej prevádzke; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Matthias Groote 

v mene skupiny S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v mene skupiny ALDE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. preto žiada, aby sa zvážilo zriadenie 

dozorného orgánu na úrovni EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Matthias Groote 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. považuje za rozhodujúce, aby Komisia a 

členské štáty rýchlo obnovili dôveru 

spotrebiteľov prostredníctvom konkrétnych 

krokov a aby vyvinuli všetko možné úsilie 

o zmiernenie situácie; potvrdzuje svoju 

solidaritu s dotknutými zamestnancami a je 

znepokojený z dôsledkov škandálu na 

dodávateľský reťazec, najmä na malé 

a stredné podniky, ktoré v súčasnosti 

nezavinene čelia obrovskej výzve 

spôsobenej podvodom;  

3. považuje za rozhodujúce, aby Komisia a 

členské štáty rýchlo obnovili dôveru 

spotrebiteľov prostredníctvom konkrétnych 

krokov a aby vyvinuli všetko možné úsilie 

o zmiernenie situácie; potvrdzuje svoju 

solidaritu s dotknutými zamestnancami a je 

znepokojený z dôsledkov škandálu na 

dodávateľský reťazec, najmä na malé 

a stredné podniky, ktoré v súčasnosti 

nezavinene čelia obrovskej výzve 

spôsobenej podvodom; zdôrazňuje, že 

zamestnanci by nemali byť v konečnom 

dôsledku tí, ktorí budú doplácať na 

manipulácie v meraniach emisií; 

Or. en 

 

 


