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Ændringsforslag  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) Med henblik på at sikre, at alle de 

data, der kommer ud af 

godkendelsesprøvningerne på nationalt 

plan, er sandfærdige, og at potentielle 

manipulationer undgås, bør 

Kommissionen bemyndige en europæisk 

tilsynsmyndighed for motorkøretøjer 

(European Vehicle Surveillance Authority 

– EVSA) blandt sine egne eksisterende 

organer. EVSA's tekniske tjenester bør 

oprettes i Det Fælles Forskningscenters 

laboratorier, som eventuelt kan 

gennemføres med gebyrer, der opkræves 

af bilfabrikanterne proportionalt med 

køretøjernes salgspris, beregnet på en 

sådan måde, at de ikke mærkbart påvirker 

denne salgspris. EVSA bør udføre 

regelmæssig kontrol for at verificere, at 

køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder opfylder 

kravene i denne forordning, og med 

rigtigheden af typegodkendelser. Denne 

kontrol bør udføres for mindst 20 % af 

antallet af køretøjsmodeller, der er blevet 

markedsført i Europa i det foregående år, 

ved hjælp af dokumentkontrol og real-

drive- og laboratorieundersøgelser på 

grundlag af statistisk relevante prøver. 

Resultaterne af de pågældende 

prøvninger bør være fuldt tilgængelige for 
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offentligheden via Kommissionens 

websted. 

Or. en 

Begrundelse 

I mange europæiske lande er den politiske forbindelse mellem bilfabrikanter og regeringer 

blevet ubestridelig siden Dieselgate-skandalen. Den tekst, der er godkendt af IMCO-udvalget, 

indfører en forpligtelse for hver medlemsstat til at kontrollere 20 % af de nye modeller, der 

markedsføres. Dette gør det langt sværere for bilfabrikanterne at snyde med emissioner, men 

for at gøre overvågningssystemet mere fornuftigt og skåne borgerne for svindel er der brug 

for et tredje, uafhængigt organ på europæisk plan med henblik på at dobbelttjekke de 

godkendelsesprøvninger, der foretages på nationalt plan. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Ændringsforslag  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.

 Markedsovervågningsmyndigheder

ne udfører regelmæssig kontrol for at 

verificere, at køretøjer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheder 

opfylder kravene i denne forordning, og 

med rigtigheden af typegodkendelser. 
Denne kontrol skal udføres i et passende 

omfang, ved hjælp af dokumentkontrol og 

real-drive- og laboratorieundersøgelser på 

grundlag af statistisk relevante prøver. I 

forbindelse hermed tager 

markedsovervågningsmyndighederne 

hensyn til etablerede principper for 

risikovurdering, klager og øvrige 

oplysninger. 

1.

 Markedsovervågningsmyndigheder

ne udfører regelmæssige prøvninger og 

inspektioner i overensstemmelse med de 

nationale årsprogrammer, som er 

godkendt i henhold til stk. 2 og 3, med 

henblik på at verificere, at køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder er i overensstemmelse 

med typegodkendelsen og gældende 

lovgivning. Disse prøvninger og 

inspektioner skal udføres ved hjælp af 

bl.a. laboratorieprøvninger og 

emissionsprøvninger under faktiske 

kørselsforhold på grundlag af statistisk 

relevante prøver, og skal suppleres med 

dokumentkontrol. Myndighederne sikrer, 

at egenskaberne ved de køretøjer, der 

undergår typegodkendelsesprøvningerne, 

nøjagtigt afspejler egenskaberne ved de 

køretøjer, der vil blive markedsført. 

Medlemsstaterne foretager prøvninger 

eller inspektioner på årsbasis af en række 

køretøjstyper, som skal udgøre mindst 

20 % af antallet af køretøjstyper, der er 

blevet markedsført i den pågældende 

medlemsstat i det foregående år. I 

forbindelse hermed tager 

markedsovervågningsmyndighederne 
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hensyn til etablerede principper for 

risikovurdering, begrundede klager og 

andre relevante oplysninger, herunder 

prøvningsresultater, der er offentliggjort 

af anerkendte tredjeparter, nye 

teknologier på markedet og rapporter fra 

periodiske tekniske kontroller og 

telemåling ved vejsiden. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag supplerer IMCO-udvalgets ændringsforslag 77
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29.3.2017 A8-0048/335 

Ændringsforslag  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.

 Markedsovervågningsmyndighede

rne kan anvende uafhængige 

prøvningsorganisationer til at udføre 

tekniske opgaver såsom prøvninger eller 

inspektioner. Ansvaret for resultaterne 

ligger fortsat hos 

markedsovervågningsmyndigheden. Hvis 

der anvendes tekniske tjenester med 

henblik på denne artikel, sikrer 

markedsovervågningsmyndighederne, at 

der anvendes en anden teknisk tjeneste 

end den, der gennemførte prøvningerne i 

forbindelse med den oprindelige 

typegodkendelse. Teknisk støtte til 

fabrikanterne bør gøres uforenelig med 

teknisk støtte til de nationale godkendende 

myndigheder. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag supplerer IMCO-udvalgets ændringsforslag 78
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29.3.2017 A8-0048/336 

Ændringsforslag  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen skal tilrettelægge og 

foretage eller kræve, at der i passende 

omfang foretages, prøvninger og eftersyn 

af køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder, der allerede er 

gjort tilgængelige på markedet, med 

henblik på at verificere, at disse køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder er i overensstemmelse 

med typegodkendelsen og gældende 

lovgivning, samt at sikre rigtigheden af 

typegodkendelser. 

Den europæiske tilsynsmyndighed for 

motorkøretøjer (European Vehicle 

Surveillance Authority – EVSA) skal 

gennem Det Fælles Forskningscenters 

laboratorier for mindst 20 % af antallet af 

køretøjsmodeller, der er blevet 

markedsført i Europa i det foregående år, 

tilrettelægge og foretage eller kræve, at der 

foretages, prøvninger og eftersyn af 

køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder, der allerede er 

gjort tilgængelige på markedet, med 

henblik på at verificere, at disse køretøjer, 

systemer, komponenter og separate 

tekniske enheder er i overensstemmelse 

med typegodkendelsen og gældende 

lovgivning, samt at sikre rigtigheden af 

typegodkendelser. 

 (Hvis den vedtages, bør denne ændring 

foretages horisontalt i hele teksten, navnlig 

artikel 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 58, 71 og 90.) 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag supplerer IMCO-udvalgets ændringsforslag 91.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Ændringsforslag  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. For hvert køretøj, der 

markedsføres i EU, betaler fabrikanten et 

beløb, der er proportionalt med produktets 

salgspris, og som ikke mærkbart påvirker 

denne salgspris, til EVSA. Disse gebyrer 

opkræves i overensstemmelse med artikel 

30, stk. 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Ændringsforslag  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

Eleonora Evi 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 76 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 76 udgår 

Fabrikantens interne tekniske tjenester  

1. En intern teknisk tjeneste for en 

fabrikant kan udpeges til kategori A-

aktiviteter, som omhandlet i artikel 72, 

stk. 1, litra a), for så vidt angår de 

retsakter, der er opført i bilag XV. En 

intern teknisk tjeneste skal udgøre en 

separat særskilt del af fabrikantens 

virksomhed og må ikke være involveret i 

konstruktion, fremstilling, levering eller 

vedligeholdelse af de køretøjer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske 

enheder, den vurderer. 

 

2. En intern teknisk tjeneste skal 

opfylde følgende krav: 

 

(a) den er blevet akkrediteret af et 

nationalt akkrediteringsorgan som 

defineret i artikel 2, nr. 11, i forordning 

(EF) nr. 765/2008 og i overensstemmelse 

med tillæg 1 og 2 til bilag V til denne 

forordning 

 

(b) den interne tekniske tjeneste og 

dens personale skal være organisatorisk 

identificerbare og have 

rapporteringsmetoder inden for 
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fabrikantens virksomhed, som den udgør 

en del af, som sikrer dens uvildighed og 

dokumenterer denne over for det 

relevante nationale akkrediteringsorgan 

(c) hverken den interne tekniske 

tjeneste eller dens personale må deltage i 

aktiviteter, som kan være i strid med deres 

objektivitet og integritet i forbindelse med 

de kategorier af aktiviteter, som de er 

blevet udpeget til at udføre 

 

(d) den leverer udelukkende sine 

tjenester til fabrikantens virksomhed, som 

den er en del af. 

 

3. En intern teknisk tjeneste behøves 

for så vidt angår artikel 78 ikke notificeret 

til Kommissionen, men efter den 

typegodkendende myndigheds anmodning 

skal den virksomhed, som den udgør en 

del af, eller det nationale 

akkrediteringsorgan underrette om dens 

akkreditering. 

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 88 med 

henblik på at ændre bilag XV for at tage 

hensyn til den tekniske og 

lovgivningsmæssige udvikling ved at 

ajourføre listen over retsakter og 

begrænsninger heri. 

 

Or. en 

 

 


