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Pozměňovací návrh  12 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že od roku 2012 

jsou výfukový plyny dieselových motorů 

Mezinárodní agenturou pro výzkum 

rakoviny (IARC) při WHO klasifikovány 

jako karcinogenní a že tato agentura 

uvádí, že by vzhledem k dodatečným 

zdravotním dopadům částic znečišťujících 

látek produkovaných dieselovými motory 

měla být celosvětově omezena expozice 

vůči směsi vypouštěných chemických 

látek; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ca. vzhledem k tomu, že v několika 

členských státech nejsou schvalovací 

orgány nezávislé na automobilovém 

průmyslu, a ve značné míře naopak 

závisejí mj. na finančních prostředcích 

získávaných od tohoto průmyslového 

odvětví, což navozuje určité obavy ohledně 

potenciálního střetu zájmu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ua. vzhledem k tomu, že směrnice 

o zadávání veřejných zakázek stanoví, že 

zakázky by měly být zadávány na základě 

principu hospodářsky nejvýhodnější 

nabídky („nejlepší plnění za nejméně 

peněz“), což zahrnuje i environmentální 

kritéria, a vzhledem k tomu, že tedy 

v automobilovém průmyslu byly určité 

zakázky zadány na základě nepravdivých 

informací týkajících se 

environmentálního výkonu daných 

vozidel; vzhledem k tomu, že tatáž 

směrnice stanoví, že hospodářské subjekty 

mohou být vyloučeny v případě, že se 

dopustily vážného profesního pochybení, 

které zpochybňuje jejich bezúhonnost; 

vzhledem k tomu, že směrnice 

o přezkumném řízení při zadávání 

veřejných zakázek (2007/66/ES) stanoví, 

že rozhodnutí přijatá veřejnými zadavateli 

mohou být přezkoumána, pokud těmito 

rozhodnutími bylo porušeno právo 

Společenství v oblasti zadávání veřejných 

zakázek nebo vnitrostátní předpisy je 

provádějící; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. vyjadřuje politování nad tím, že EU 

musela čekat, až porušení předpisů odhalí 

úřady USA, ačkoli se záležitost týkala 

i jejího vlastního automobilového trhu, 

a ostře kritizuje nedostatky ve vymáhání 

předpisů vnitřního trhu EU, na něž 

upozornily právě kroky úřadů USA; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. zdůrazňuje, že před jakýmkoli 

propouštěním zaměstnanců musí výrobci 

využít k uhrazení co největšího podílu 

nákladů vzniklých v důsledku porušení 

uplatnitelných právních předpisů nejprve 

vlastní finanční zdroje, včetně zadržení 

zisků namísto vyplácení dividend;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4a. vyzývá proto k ustavení vyšetřovacího 

výboru Evropského parlamentu, který by 

důkladně vyšetřil  úlohu a odpovědnost 

Komise a orgánů členských států, pokud 

jde o špatné zajištění provádění 

a vymáhání právních předpisů EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá skutečnost, že v několika členských 

státech a dalších zemích probíhají šetření 

v souvislosti s manipulací výsledků měření 

emisí vozidel; podporuje výzvu Komise, 
aby vnitrostátní orgány dozoru přikročily 

k rozsáhlým kontrolám široké škály 

značek a modelů vozidel; domnívá se, že 

do všech takovýchto šetření by měla být 

zapojena Komise; trvá na tom, že šetření 

musí být provedena transparentně a účinně 

a že musí být řádně zohledněna nutnost, 

aby byli spotřebitelé, kterých se jakákoli 

zjištěná neshoda s předpisy přímo týká, 

řádně informováni; 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

okamžitě zahájily vyšetřování ohledně 

využívání odpojovacích zařízení u vozidel, 

pokud jde o mezní hodnoty znečišťujících 

látek a udávané hodnoty CO2 (g/km) 

u široké škály značek a modelů vozidel; 

domnívá se, že toto vyšetřování by mělo 

probíhat pod koordinačním dozorem 
Komise a na základě údajů o vozidlech 

uvedených na trh s využitím zkoušek 

v podmínkách reálného provozu, které 

shromáždí a předloží schvalovací orgány 

členských států; trvá na tom, aby v zájmu 

obnovení důvěry spotřebitelů k evropským 

výrobkům takové vyšetřování probíhalo 

zcela transparentně a aby byl zajištěn 

neomezený přístup veřejnosti ke všem 

údajům; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  19 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. požaduje, aby, bude-li zjištěno používání 

odpojovacích zařízení, orgány členských 

států přijaly veškeré nutné kroky k nápravě 

situace a uplatnily vhodné sankce 

v souladu s článkem 30 směrnice 

2007/46/ES a článkem 10 nařízení (ES) 

č. 715/2007;  

7. požaduje, aby, bude-li zjištěno používání 

odpojovacích zařízení, orgány členských 

států přijaly veškeré nutné kroky k nápravě 

situace a uplatnily vhodné sankce 

v souladu s článkem 30 směrnice 

2007/46/ES a článkem 10 nařízení (ES) 

č. 715/2007;  naléhavě žádá Komisi, aby 

zahájila řízení o porušení povinnosti proti 

příslušným orgánům členských států kvůli 

porušení ustanovení nařízení (ES) 

č. 715/2007/ES; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7a. žádá Komisi, aby prošetřila, zda fondy 

státní podpory, včetně fondů EU a EIB, 

přidělené na vývoj nízkoemisních 

technologií výrobcům, kteří porušili 

právní předpisy EU, byly zneužity; bude-li 

zjištěno používání odpojovacího zařízení 

či jeho přítomnost, žádá, aby Komise 

a orgány členských států požadovaly od 

výrobců vrácení veškerých podpor, 

daňových zvýhodnění nebo jiných 

fiskálních pobídek, které byly získány na 

základě uváděné environmentální 

výkonnosti; je přesvědčen, že pakliže by se 

tak nepostupovalo, znamenalo by to 

narušení hospodářské soutěže 

a poskytování nedovolené státní podpory, 

v důsledku čehož by Komise byla nucena 

zahájit řízení o protiprávní státní podpoře;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  21 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7b. trvá na tom, že v zájmu zabránění 

střetu zájmů je nutné změnit současný 

stav, kdy v několika členských státech 

nejsou schvalovací orgány nezávislé na 

automobilovém průmyslu; 

Or. en 



 

AM\1076933dsCS.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 22 

Pozměňovací návrh  22 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. považuje za politováníhodné, že 

odvětví automobilového průmyslu získalo 

privilegovaný přístup k postupu 

rozhodování o pravidlech, která mají toto 

odvětví regulovat, včetně v rámci postupu 

projednávání ve výborech; zpochybňuje 

vyváženost takového vedení 

rozhodovacího procesu; požaduje zvýšení 

transparentnosti zveřejněním všech 

dokumentů, které si od roku 2004 Komise 

a Rada vyměňovaly s odvětvím 

automobilového průmyslu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13a. domnívá se, že Komise a příslušné 

orgány členských států musí mít v rámci 

vyšetřování přístup ke zdrojovým 

kódům počítačových programů řídících 

jednotek vozidel, aby mohly ověřit, zda 

nebyl využit software odpojovacího 

zařízení, přičemž musí být náležitě 

respektována ochrana údajů uživatelů; 

Or. en 



 

AM\1076933dsCS.doc PE570.906v01-00 } 

 PE570.907v01-00 } 

 PE570.909v01-00 } 

 PE570.912v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

23.10.2015  B8-1075/2015 }  

 B8-1076/2015 }  

 B8-1078/2015 }  

 B8-1080/2015 } RC1/Am. 24 

Pozměňovací návrh  24 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15a. je přesvědčen, že tento případ 

dokládá, že je zapotřebí přijmout 

celounijní režim náhrady škody, a vyzývá 

Komisi, aby předložila legislativní návrh, 

kterým bude zajištěna existence 

celounijního rámce, jenž umožní 

spotřebitelům v EU uplatnit nárok na 

náhradu škody; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16a. žádá, aby byla směrnice 2005/29/ES 

přezkoumána s cílem přidat klamavá 

tvrzení o ekologických vlastnostech na 

seznam nekalých obchodních praktik 

a umožnit členským státům přijímání či 

zachovávání zákazů praktik nad rámec 

tohoto seznamu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  26 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17a. zdůrazňuje, že uživatelé, vědci 

a vývojáři by měli mít neomezené právo, 

technologické prostředky a zákonnou 

ochranu v případě kontroly, testování 

a analýzy fungování systémů výpočetní 

techniky ve vozidlech s cílem zjistit 

neuvedené funkce či funkce, které byly 

použity s úmyslem podvádět; žádá Komisi, 

aby zabránila tomu, aby právní předpisy, 

jejichž účelem je ochrana oprávněných 

zájmů, byly zneužívány k zakrývání 

podvodných obchodních praktik; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  27 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  20a. podporuje, aby Evropa nalezla 

soudržné a koordinované řešení s cílem 

zajistit orientaci průmyslové politiky 

a investičních strategií na zajištění 

bezpečných, ekologických, udržitelných 

a spolehlivých systémů dopravy; žádá, aby 

odvětví automobilového průmyslu uvedlo 

investice do souladu s cílem vyrábět 

energeticky účinná a ekologická vozidla 

a odklonit se od fosilních paliv směrem 

k novým technologiím a zdrojům energie; 

pochybuje, že dieselová technologie hraje 

v této souvislosti nějakou roli; 

Or. en 

 

 

 


