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Pozměňovací návrh  28 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. razantně odsuzuje podvod, kterého se 

dopustili výrobci automobilů, a vyzývá 

společnosti, aby přijaly plnou odpovědnost 

za své kroky a plně spolupracovaly 

s orgány při veškerém vyšetřování; 

odsuzuje skutečnost, že miliony 

spotřebitelů byly podvedeny 

a mystifikovány falešnými informacemi 

o emisích produkovaných jejich vozidly; 

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad 

skutečností, že evropští spotřebitelé mohli 

být poškozeni tím, že jim byly prodány 

výrobky opatřené nezákonnými 

konstrukčními částmi nebo programovým 

vybavením, což vedlo k podstatně 

odlišnému výkonu, než jaký udávaly 

oficiální údaje ověřené během zkoušek 

pro schvalování typu; razantně odsuzuje 

podvod, kterého se dopustili výrobci 

automobilů; 

Or. en 



 

AM\1076936CS.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. 29 

Pozměňovací návrh  29 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. je přesvědčen, že v případě, že se 

potvrdí protiprávní jednání, by měl být 

spotřebitel řádně informován o náhradě 

škody a tato náhrada by měla být 

poskytnuta rychle a neměla by spotřebiteli 

způsobovat dodatečnou újmu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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. upozorňuje na zprávu poslankyně 

Girlingové (o snížení národních emisí 

některých látek znečišťujících ovzduší, 

A8-0249/2015), kterou dne 15. července 

2015 přijal jeho Výbor pro životní 

prostředí, a zejména na požadavek výboru, 

který žádá Komisi a členské státy, aby 

neprodleně dokončily nový návrh nařízení 

týkající se normy Euro 6 a emisí za 

skutečného provozu, o němž se 

v současnosti jedná; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 10 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí 

podstatného posílení stávajícího systému 

EU schválení typu, včetně posílení 

dohledu EU, zejména pokud jde o dozor 

nad trhem, koordinaci, přijímání 

návazných opatření u vozidel 

prodávaných v Unii, pravomoc vyžadovat 

od členských států, aby zahájily kontrolní 

postupy na základě důkazů, a možnost 

přijímat vhodná opatření v případě 

porušení právních předpisů EU; 

10. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit stávající 

systém EU pro schvalování typu 

motorových vozidel, včetně možnosti 

využívání vzájemného hodnocení 

jednotlivých režimů zkoušek prováděných 

v EU; je přesvědčen, že veškeré potvrzené 

nezákonné postupy by měly být 

analyzovány, což by pomohlo při 

navrhování budoucích právních předpisů, 

které by bránily zneužívání v této oblasti; 

nicméně zdůrazňuje, že jakékoli případné 

předložené legislativní návrhy by neměly 

zbytečně a nadměrně zatěžovat evropský 

automobilový průmysl; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  32 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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. zdůrazňuje, že sekundární legislativa 

provádějící postup zjišťování emisí za 

skutečného provozu (real driving 

emissions test, RDE) musí být pečlivě 

vypracována v dostatečném časovém 

předstihu a musí být jednoznačná, aby se 

vnitrostátním orgánům a výrobcům 

pomohlo dosáhnout souladu s požadavky, 

jakmile vstoupí v platnost; považuje za 

zásadní, aby byl každý faktor shody 

uplatňovaný jako přechodné opatření 

omezen a aby byly důvody pro jeho 

uplatnění a seznam modelů, které tyto 

odchylky využívají, jasně a zřetelně 

vysvětleny spotřebitelům; je přesvědčen, že 

právní předpis, který má za cíl stanovit 

normy, ale v praxi umožňuje různé 

úrovně shody, není pro spotřebitele 

přínosný; dále vyjadřuje znepokojení 

ohledně právní jistoty, pokud faktory 

shodnosti umožňují u různých výrobků 

různou úroveň shody; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  33 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 12 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že je nanejvýš důležité, 

aby Komise a všechny příslušné orgány 
členských států měly právo přezkumu 

schválení typu a osvědčení o shodě, 

požadovat stažení z oběhu a pozastavit 

uvádění na trh vozidel, pokud budou mít 

k dispozici důkazy o neshodě s emisními 

limity podle nařízení Euro 5 a Euro 6 nebo 

s jakýmkoli dalším požadavkem 

stanoveným režimem schvalování typu; 

12. je přesvědčen, že jakákoli případná 

revize by měla také vyhodnotit, zda by 

Komisi a všem příslušným orgánům 
členských států mělo být svěřeno právo 

přezkoumávat schválení typu a osvědčení 

o shodě, požadovat stažení z oběhu 

a pozastavit uvádění na trh vozidel, pokud 

budou mít k dispozici důkazy o neshodě 

s emisními limity podle nařízení Euro 5 

a Euro 6 nebo s jakýmkoli dalším 

požadavkem stanoveným režimem 

schvalování typu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  34 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Měření emisí v automobilovém odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že v rámci příštího 

přezkumu rámcové směrnice o schvalování 

typu je nutné rozšířit a upřesnit požadavky 

týkající se shodnosti výroby, aby se 

zajistilo provádění každoročních 

namátkových kontrol dostatečného 

a reprezentativního vzorku nových modelů 

stažených z výrobní linky, jejichž součástí 

bude zjišťování emisí za skutečného 

provozu, které ověří soulad s mezními 

hodnotami znečišťujících látek a CO2 

platnými v EU;  dále žádá o zlepšení 

zkoušení vozidel, které jsou již 

provozovány na pozemních komunikacích, 

a to rovněž na základě postupu zjišťování 

emisí za skutečného provozu, s cílem 

ověřit provozní shodu vozidel s různým 

kilometrovým nájezdem s hodnotami 

stanovenými v nařízení; žádá, aby se 

prostřednictvím pravidelných technických 

kontrol zlepšil dozor v silničním provozu 

s cílem identifikovat a opravit vozidla, 

u nichž byl zjištěn nesoulad s právními 

předpisy EU; 

13. domnívá se, že v rámci příštího 

přezkumu rámcové směrnice o schvalování 

typu je třeba zvážit rozšíření a upřesnění 

požadavků týkajících se shodnosti výroby, 

aby se zajistilo provádění každoročních 

namátkových kontrol dostatečného 

a reprezentativního vzorku nových modelů 

stažených z výrobní linky, jejichž součástí 

bude zjišťování emisí za skutečného 

provozu, které ověří soulad s mezními 

hodnotami znečišťujících látek a CO2 

platnými v EU; dále žádá o zlepšení 

zkoušení vozidel, které jsou již 

provozovány na pozemních komunikacích, 

a to rovněž na základě postupu zjišťování 

emisí za skutečného provozu, s cílem 

ověřit provozní shodu vozidel s různým 

kilometrovým nájezdem s hodnotami 

stanovenými v nařízení; žádá, aby se 

prostřednictvím pravidelných technických 

kontrol zlepšil dozor v silničním provozu 

s cílem identifikovat a opravit vozidla, 

u nichž byl zjištěn nesoulad s právními 

předpisy EU; 

Or. en 
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