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Pozmeňujúci návrh  28 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. rozhodne odsudzuje každý podvod 

ktoréhokoľvek výrobcu automobilov a 

naliehavo žiada spoločnosti, aby za svoje 

konanie prevzali plnú zodpovednosť a v 

plnej miere spolupracovali s orgánmi pri 

vyšetrovaní;  odsudzuje skutočnosť, že 

došlo k podvodu a zavádzaniu miliónov 

spotrebiteľov, ktorí získali falošné 

informácie o emisiách, ktoré produkujú 

ich vozidlá; 

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, 

že európski spotrebitelia boli 

pravdepodobne poškodení predajom 

týchto výrobkov, ktoré boli vybavené 

nelegálnymi súčasťami alebo softvérmi, 

ktoré ukazovali podstatne odlišné 

vlastnosti v porovnaní s oficiálnymi 

údajmi overenými počas skúšok na typové 

schválenie; rozhodne odsudzuje každý 

podvod ktoréhokoľvek výrobcu 

automobilov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. je presvedčený, ak dôkazy potvrdia 

protiprávne konanie, že opravné konanie 

by sa malo spotrebiteľovi riadne oznámiť, 

rýchlo vykonať a nemalo by ďalej byť na 

úkor spotrebiteľa; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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. upozorňuje na Girlingovej správu 

(Národné emisné stropy pre určité 

znečisťujúce látky) (A8 0249/2015), ktorú 

prijal Výbor pre životné prostredie 15. júla 

2015, a najmä na žiadosť adresovanú 

Komisii a členským štátom, aby urýchlene 

sfinalizovali nový návrh nariadenia 

o norme Euro 6 a o emisiách z jazdy 

v reálnej prevádzke (RDE), o ktorom sa 

v súčasnosti rokuje; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje potrebu výrazne posilniť 

súčasný systém typového schvaľovania EÚ 

vrátane väčšieho dohľadu EÚ, 

predovšetkým pokiaľ ide o dohľad nad 

trhom, koordináciu a ďalší postup v 

súvislosti s vozidlami predávanými v Únii, 

právomoc požadovať od členských štátov, 

aby otvorili kontrolné postupy na základe 

dôkazov a schopnosť prijímať vhodné 

opatrenia v prípade porušenia práva EÚ; 

10. zdôrazňuje potrebu zlepšenia 

súčasného systému EÚ platného v oblasti 
typového schvaľovania motorových 

vozidiel, a to vrátane možnosti využívania 

partnerského preskúmania príslušných 

systémov skúšok vykonávaných v EÚ; je 

presvedčený, že všetky potvrdené 

nezákonné postupy by sa mali analyzovať, 

čo by pomohlo pri tvorbe budúcich 

právnych predpisov, aby sa predchádzalo 

zneužívaniu v tejto oblasti; pritom však 

zdôrazňuje, že žiadne predložené právne 

predpisy by nemali zbytočne zaťažovať 

európsky automobilový priemysel; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

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. zdôrazňuje, že sekundárne právne 

predpisy vykonávajúce skúšobný postup 

týkajúci sa emisií z jazdy v reálnej 

prevádzke sa musia starostlivo pripraviť 

v dostatočnom predstihu a musia byť 

zrozumiteľné, aby sa pomohlo 

vnútroštátnym orgánom a výrobcom pri 

dodržiavaní požiadaviek, keď predpisy 

nadobudnú účinnosť; považuje za 

nevyhnutné, aby bol každý faktor zhody, 

uplatňovaný ako dočasné opatrenie, 

limitovaný a aby sa dôvody jeho 

uplatňovania a zoznam modelov 

využívajúcich povolené odchýlky 

spotrebiteľom jasne a zreteľne vysvetlili; 

je presvedčený, že spotrebiteľom neslúži 

dobre právny predpis, ktorý má za cieľ 

stanoviť normy, avšak v praxi pripúšťa 

rôzne stupne zhody; vyjadruje tiež 

znepokojenie nad právnou istotou, keď 

faktory zhody umožňujú pri výrobkoch 

rôznu úroveň dodržiavania predpisov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. považuje za nanajvýš dôležité, aby 

Komisia a všetky príslušné úrady 

členských štátov mali právo opätovne 

posúdiť typové schválenie alebo 

osvedčenia o zhode a požadovať stiahnutie 

vozidiel z trhu alebo zastavenie ich 

uvádzania na trh, ak majú dôkazy 

o nedodržaní limitných emisných hodnôt 

EÚ podľa nariadenia o normách Euro 5 a 6 

alebo podľa inej požiadavky, stanovenej 

v rámci systému typového schvaľovania; 

12. zastáva názor, že pri každej revízii by 

sa malo tiež posúdiť, či by mali mať 
Komisia a všetky príslušné úrady 

členských štátov právo opätovne posúdiť 

typové schválenie alebo osvedčenia 

o zhode a požadovať stiahnutie vozidiel 

z trhu alebo zastavenie ich uvádzania na 

trh, ak majú dôkazy o nedodržaní limitných 

emisných hodnôt EÚ podľa nariadenia 

o normách Euro 5 a 6 alebo podľa inej 

požiadavky, stanovenej v rámci systému 

typového schvaľovania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Meranie emisií v automobilovom priemysle 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že v nadchádzajúcom 

preskúmaní rámcovej smernice o typovom 

schvaľovaní treba rozšíriť a špecifikovať 

aj požiadavky na zhodu výroby s cieľom 

zabezpečiť použitie dostatočnej a 

reprezentatívnej vzorky nových modelov z 

výrobných liniek, ktoré sa budú 

každoročne náhodne vyberať na testovanie 

RDE s cieľom zistiť dodržiavanie 

limitných hodnôt znečisťujúcich látok 

a hodnôt CO2, ktoré sú platné v EÚ; ďalej 

požaduje zlepšenie testovania vozidiel, 

ktoré sú už v prevádzke na pozemných 

komunikáciách, aj na základe postupu 

RDE, s cieľom overiť zhodu vozidiel v 

prevádzke s rôznym stavom najazdených 

kilometrov, ako sa vyžaduje podľa 

nariadenia; žiada, aby sa prostredníctvom 

pravidelných technických kontrol zlepšil 

dohľad v cestnej premávke s cieľom 

identifikovať a opraviť vozidlá, v prípade 

ktorých sa zistilo porušenie právnych 

predpisov EÚ; 

13. domnieva sa, že v nadchádzajúcom 

preskúmaní rámcovej smernice o typovom 

schvaľovaní treba zvážiť rozšírenie 

a špecifikáciu požiadaviek na zhodu 

výroby s cieľom zabezpečiť použitie 

dostatočnej a reprezentatívnej vzorky 

nových modelov z výrobných liniek, ktoré 

sa budú každoročne náhodne vyberať na 

testovanie RDE s cieľom zistiť 

dodržiavanie limitných hodnôt 

znečisťujúcich látok a hodnôt CO2, ktoré 

sú platné v EÚ; ďalej požaduje zlepšenie 

testovania vozidiel, ktoré sú už 

v prevádzke na pozemných 

komunikáciách, aj na základe postupu 

RDE, s cieľom overiť zhodu vozidiel 

v prevádzke s rôznym stavom najazdených 

kilometrov, ako sa vyžaduje podľa 

nariadenia; žiada, aby sa prostredníctvom 

pravidelných technických kontrol zlepšil 

dohľad v cestnej premávke s cieľom 

identifikovať a opraviť vozidlá, v prípade 

ktorých sa zistilo porušenie právnych 

predpisov EÚ; 

Or. en 
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