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Pozmeňujúci návrh  12 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ba. keďže od roku 2012 Medzinárodná 

agentúra pre výskum rakoviny (IARC) 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 

klasifikuje výfukové plyny z dieselových 

motorov ako karcinogénne a oznámila, že 

vzhľadom na dodatočný vplyv tuhých 

častíc z dieselových motorov na zdravie by 

sa malo na celom svete obmedziť 

vystavenie zmesi vypúšťaných 

chemických látok; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže schvaľovacie úrady viacerých 

členských štátov nie sú od 

automobilového priemyslu nezávislé a 

okrem iného sú vysoko závislé od 

financovania priemyslu, čo vyvoláva 

obavy z možného konfliktu záujmov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie U a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ua. keďže v smernici o verejnom 

obstarávaní (2014/24/ES) sa stanovuje, že 

zákazky by sa mali zadávať na základe 

zásady najlepšej hodnoty za vynaložené 

peniaze, čo zahŕňa i environmentálne 

kritériá, a keďže preto mohli byť zákazky 

v automobilovom priemysle zadávané na 

základe nesprávnych informácií o 

environmentálnych vlastnostiach vozidiel; 

keďže tá istá smernica stanovuje, že 

hospodárske subjekty možno vylúčiť, ak 

sa dopustili závažného profesionálneho 

pochybenia, v dôsledku ktorého bola 

spochybnená ich bezúhonnosť; keďže 

smernica o postupoch preskúmania 

v oblasti zadávania verejných zákaziek 

(2007/66/ES) stanovuje, že rozhodnutia 

prijaté verejnými obstarávateľmi možno 

preskúmať na základe toho, že takéto 

rozhodnutia porušili právo Spoločenstva v 

oblasti verejného obstarávania alebo 

vnútroštátne pravidlá, ktorými sa toto 

právo transponuje; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  15 

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 2 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že EÚ musela čakať, kým 

orgány USA zistia porušenie predpisov, 

ktoré sa týkalo aj jej vlastného 

automobilového trhu, a odsudzuje vážny 

nedostatok presadzovania regulácie 

vnútorného trhu EÚ, ktorý bol odhalený 

vďaka zásahu orgánov USA; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  16 

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 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. zdôrazňuje, že výrobcovia musia pred 

akýmkoľvek prepúšťaním zamestnancov 

najprv využiť vlastné finančné zdroje a 

uprednostniť zadržanie zisku pred 

vyplácaním dividend s cieľom uhradiť čo 

najväčší podiel nákladov, ktoré vznikajú v 

dôsledku porušenia uplatniteľných 

právnych predpisov;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

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 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. vyzýva na zriadenie výboru 

Európskeho parlamentu pre vyšetrovanie 

s cieľom uskutočniť dôkladné 

vyšetrovanie týkajúce sa úlohy a 

zodpovednosti Komisie a orgánov 

členských štátov, pokiaľ ide o 

nedostatočné vykonávanie a 

presadzovanie právnych predpisov EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

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 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. víta vyšetrovania uskutočňované vo 

viacerých členských štátoch a v ďalších 

krajinách sveta v súvislosti s 

manipuláciou výsledkov testov na emisie 

vozidiel; podporuje výzvu Komisie, aby 

vnútroštátne orgány dohľadu vykonali 

rozsiahle kontroly rôznych značiek 

a modelov vozidiel; domnieva sa, že do 

všetkých takýchto vyšetrovaní by mala byť 

zapojená Komisia; trvá na tom, aby sa 

vyšetrovania vykonávali transparentne a 

efektívne, s náležitým prihliadnutím na 

nutnosť, aby spotrebitelia, ktorých sa 

priamo týka akákoľvek zistená nezhoda s 

predpismi, boli riadne informovaní; 

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

okamžite otvorili vyšetrovanie používania 

rušiacich zariadení, pokiaľ ide o limity 

znečisťujúcich látok a odporúčané 

hodnoty CO2 g/km rôznych značiek a 

modelov vozidiel; domnieva sa, že takéto 

vyšetrovanie by sa malo vykonávať pod 

dohľadom a za koordinácie Komisie a na 

základe údajov, ktoré zhromaždia a 

predložia schvaľovacie úrady členských 

štátov o vozidlách na trhu, pričom využijú 

jazdné testy v reálnej prevádzke; trvá na 

tom, že takéto vyšetrovanie musí 

prebiehať úplne transparentne a s plným 

prístupom verejnosti k údajom, aby sa 

obnovila dôvera spotrebiteľov v európsku 

výrobu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  19 

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 7 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. žiada, aby v prípade, že budú rušiace 

zariadenia nájdené, orgány členských 

štátov prijali všetky potrebné opatrenia na 

nápravu situácie a uplatnili vhodné sankcie 

v súlade s článkom 30 smernice 

2007/46/ES a článkom 10 nariadenia 

715/2007/ES;  

7. žiada, aby v prípade, že budú rušiace 

zariadenia nájdené, orgány členských 

štátov prijali všetky potrebné opatrenia na 

nápravu situácie a uplatnili vhodné sankcie 

v súlade s článkom 30 smernice 

2007/46/ES a článkom 10 nariadenia č. 

715/2007/ES;  nalieha na Komisiu, aby v 

oprávnených prípadoch začala voči 

príslušným orgánom členských štátov 

konanie o porušení povinností za 

porušenie ustanovení nariadenia (ES) č. 

715/2007/ES; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  20 

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 7 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. žiada Komisiu, aby preskúmala, či 

fondy štátnej pomoci vrátane fondov EÚ a 

EIB vyčlenených na rozvoj technológií s 

nízkymi emisiami výrobcom, ktorí porušili 

právne predpisy EÚ, boli zneužité; žiada, 

aby Komisia a orgány členských štátov 

požadovali v prípade, ak budú zistené 

rušiace zariadenia alebo ich prítomnosť, 

aby výrobcovia vrátili akúkoľvek pomoc, 

daňové výhody alebo iné fiškálne stimuly, 

ktoré získali na základe uvádzaných 

environmentálnych vlastností; vyjadruje 

presvedčenie, že ak by sa takto 

nepostupovalo, znamenalo by to 

narušenie hospodárskej súťaže a 

predstavovalo by to nezákonnú štátnu 

pomoc, v dôsledku čoho by Komisia bola 

nútená začať konanie o nezákonnej 

štátnej pomoci;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  21 

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 7 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7b. trvá na tom, že treba ukončiť súčasnú 

situáciu vo viacerých členských štátoch, 

v ktorej schvaľovacie úrady nie sú 

nezávislé od automobilového priemyslu, 

s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo ku 

konfliktu záujmov; 

  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  22 

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 8 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. považuje za poľutovaniahodné, že 

odvetvie automobilového priemyslu 

získalo zvýhodnený prístup k procesu 

rozhodovania vo vzťahu k pravidlám, 

ktoré sú určené na reguláciu tohto 

odvetvia, a to aj v rámci komitológie; 

spochybňuje vyváženosť spôsobu 

uskutočňovania takéhoto rozhodovacieho 

procesu; žiada o zvýšenie transparentnosti 

zverejnením všetkých dokumentov, ktoré 

si Komisia a Rada vymenili od roku 2004 

s odvetvím automobilového priemyslu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  23 

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 13 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13a. nazdáva sa, že Komisia a 

vnútroštátne orgány by mali mať v rámci 

svojho vyšetrovania prístup k zdrojovým 

kódom počítačových programov 

kontrolného systému vozidla, aby mohli 

preveriť prítomnosť softvéru rušiaceho 

zariadenia, pričom by mali riadne 

rešpektovať ochranu údajov 

používateľov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  24 

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 15 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. vyjadruje presvedčenie, že tento 

prípad dokazuje, že je potrebné prijať 

mechanizmus kolektívneho uplatňovania 

nárokov na nápravu v celej EÚ, a vyzýva 

Komisiu, aby predložila legislatívny 

návrh, ktorým sa zabezpečí existencia 

mechanizmov EÚ, ktoré umožnia 

spotrebiteľom v EÚ uplatniť nároky na 

nápravu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  25 

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 16 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. žiada o preskúmanie smernice 

2005/29/ES s cieľom doplniť klamlivé 

ekologické tvrdenia do zoznamu nekalých 

obchodných praktík a umožniť členským 

štátom prijímať alebo ponechať praktiky 

nad rámec tohto zoznamu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  26 

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 17 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. zdôrazňuje, že používatelia a 

výskumní a vývojoví pracovníci by mali 

mať neobmedzené právo, technologické 

prostriedky a právnu ochranu na 

kontrolu, testovanie a analýzu fungovania 

systémov IT vo vozidlách a na zisťovanie 

nelegálnych funkcií alebo funkcií 

určených na oklamanie verejnosti; vyzýva 

Komisiu, aby zabránila tomu, aby právne 

predpisy určené na ochranu oprávnených 

záujmov boli zneužité na zakrytie 

podvodných podnikateľských praktík; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  27 

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 20 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. podporuje vypracovanie jednotnej a 

zosúladenej európskej reakcie s cieľom 

zabezpečiť, aby sa priemyselná politika a 

investičné stratégie zameriavali na 

dodávku bezpečných, čistých, 

udržateľných a spoľahlivých dopravných 

systémov; vyzýva automobilové odvetvie, 

aby zameralo investície do výroby 

energeticky účinných a čistých vozidiel a 

na prechod od fosílnych palív na nové 

technológie a zdroje energie; v tomto 

kontexte pochybuje o tom, či dieselové 

technológie majú nejakú úlohu; 

Or. en 

 

 


