
 

AM\1121941SL.docx  PE598.565v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

29.3.2017 A8-0048/333 

Predlog spremembe  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Da bi zagotovili resničnost vseh 

podatkov, pridobljenih s 

homologacijskimi preskusi na nacionalni 

ravni, in preprečili manipulacije, bi 

morala Evropska komisija vzpostaviti 

Evropsko agencijo za nadzor vozil, tako 

da pooblastila prenese na enega od svojih 

organov.  Tehnične službe evropske 

službe za nadzor vozil bi morale biti 

vzpostavljene v laboratorijih Skupnega 

raziskovalnega središča, kar bi po potrebi 

izvajali s pristojbinami, ki se zaračunajo 

proizvajalcem avtomobilov, sorazmerno s 

prodajno ceno vozil, ki se izračuna tako, 

da ne vpliva bistveno na zadevno ceno.   

Evropska služba za nadzor vozil bi morala 

izvajati redne preglede, da bi preverila, ali 

so vozila, sistemi, sestavni deli in 

samostojne tehnične enote skladni z 

zahtevami iz te uredbe ter s pravilnostjo 

homologacij. Navedene preglede bi 

morale izvajati na najmanj 20 % števila 

modelov, danih na evropski trg v 

predhodnem letu, s pregledom 

dokumentacije ter preskusi v realnih 

pogojih in laboratorijskimi preskusi na 

osnovi statistično relevantnih vzorcev. Izid 

preskusov bi moral biti v celoti na voljo 

javnosti na spletnem mestu Evropske 
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komisije. 

Or. en 

Obrazložitev 

V številnih evropskih državah je politična povezava med proizvajalci avtomobilov in vladami 

postala očitna po škandalu „Dieselgate“. Pregled, ki ga je odobril odbor IMCO, določa 

obveznost, da mora vsaka država članica pregledati 20 % novih modelov, danih na trg. Tako 

proizvajalci avtomobilov težje goljufajo pri emisijah, vendar je potreben tretji neodvisen 

organ na evropski ravni, da bi zagotovili dvojno preverjanje homologacijskih preskusov na 

nacionalni ravni in s tem zanesljivejši nadzorni sistem, ki preprečuje goljufije. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Predlog spremembe  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Organi za nadzor trga izvajajo 

redne preglede, da preverijo, ali so vozila, 

sistemi, sestavni deli in samostojne 

tehnične enote skladni z zahtevami iz te 

uredbe ter s pravilnostjo homologacij. 
Navedeni pregledi se izvajajo v primernem 

obsegu s pregledom dokumentacije ter 

preskusi v realnih pogojih in 

laboratorijskimi preskusi na osnovi 

statistično relevantnih vzorcev. Organi za 

nadzor trga pri tem upoštevajo uveljavljena 

načela ocenjevanja tveganj, pritožbe in 

druge informacije. 

1. Organi za nadzor trga izvajajo 

redne preskuse in preglede v skladu z 

nacionalnimi letnimi programi iz 

odstavkov 2 in 3, da preverijo, ali so 

vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne 

tehnične enote skladni s homologacijami 

in veljavno zakonodajo. Ti preskusi in 

pregledi se izvajajo med drugim z 

laboratorijskimi preskusi in preskusi 

dejanskih emisij na podlagi statistično 

relevantnih vzorcev, dopolnijo pa se s 

pregledom dokumentacije. Organi 

zagotovijo, da so vozila, ki so predmet 

homologacijskega preskusa, popolnoma 

enaka tistim, ki bodo dana na trg. Država 

članica letno opravi preskuse ali preglede 

na določenem številu tipov, ki predstavlja 

20 % tipov, danih na trg v tej državi 

članici v predhodnem letu. Organi za 

nadzor trga pri tem upoštevajo uveljavljena 

načela ocenjevanja tveganj, utemeljene 

pritožbe in druge ustrezne informacije, 

vključno z rezultati preskusov, ki so jih 

objavile priznane tretje strani, novimi 

tehnologijami na trgu ter poročili z rednih 

tehničnih pregledov in iz sistemov za 

daljinsko zaznavanje na cesti. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Predlog spremembe je dodatek k predlogu spremembe 77 odbora IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Predlog spremembe  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Organi za nadzor trga se lahko 

zanesejo na neodvisne organizacije, ki 

izvajajo preskuse, da bodo opravljale 

tehnične naloge, kot so preskusi ali 

inšpekcijski pregledi. Odgovornost za 

rezultate nosi organ za nadzor trga. Če so 

za namene tega člena uporabljene 

tehnične službe, organi za nadzor trga 

zagotovijo, da pregled opravi tehnična 

služba, ki ni tehnična služba, ki je izvedla 

preskuse za prvotno homologacijo. 

Tehnična podpora proizvajalcem bi 

morala biti nezdružljiva s tehnično 

podporo nacionalnim homologacijskim 

organom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je dodatek k predlogu spremembe 78 odbora IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Predlog spremembe  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija v primernem obsegu organizira 

in izvaja ali zahteva izvajanje preskusov in 

pregledov vozil, sistemov, sestavnih delov 

in samostojnih tehničnih enot, ki so na trgu 

že na voljo, da preveri, ali so vozila, 

sistemi, sestavni deli in samostojne 

tehnične enote skladni s homologacijami in 

veljavno zakonodajo, ter zagotovi 

pravilnost homologacij. 

Evropska agencija za nadzor vozil v 

okviru laboratorijev Skupnega 

raziskovalnega središča za najmanj 20 % 

števila modelov, danih na evropski trg v 

predhodnem letu organizira in izvaja ali 

zahteva izvajanje preskusov in pregledov 

vozil, sistemov, sestavnih delov in 

samostojnih tehničnih enot, ki so na trgu že 

na voljo, da preveri, ali so vozila, sistemi, 

sestavni deli in samostojne tehnične enote 

skladni s homologacijami in veljavno 

zakonodajo, ter zagotovi pravilnost 

homologacij. 

 (Predlog spremembe se – če bo sprejet – 

uporabi za celotno besedilo, zlasti pa v 

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

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

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je dodatek k predlogu spremembe 91 odbora IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Predlog spremembe  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Proizvajalec za vsako vozilo, dano 

na trg EU, evropski službi za nadzor vozil 

plača znesek, sorazmeren s prodajno ceno 

navedenega vozila, ki se izračuna tako, da 

ne vpliva bistveno na zadevno ceno. 

Provizije se zaračunajo v skladu s 

členom 30(2). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Predlog spremembe  338 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 76 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 76 črtano 

Interne tehnične službe proizvajalca  

1. Interna tehnična služba 

proizvajalca je lahko imenovana za 

dejavnosti kategorije A iz člena 72(1)(a) v 

zvezi z regulativnimi akti iz Priloge XV. 

Interna tehnična služba je ločen in 

samostojen del družbe proizvajalca in ne 

sme sodelovati pri zasnovi, proizvodnji, 

dobavi ali vzdrževanju vozil, sistemov, 

sestavnih delov ali samostojnih tehničnih 

enot, ki jih ocenjuje. 

 

2. Interna tehnična služba izpolnjuje 

naslednje zahteve: 

 

(a) akreditira jo nacionalni 

akreditacijski organ, kot je opredeljen v 

točki 11 člena 2 Uredbe (ES) št. 765/2008, 

v skladu z dodatkoma 1 in 2 k Prilogi V k 

tej uredbi; 

 

(b) interna tehnična služba, vključno s 

svojim osebjem, je organizacijsko 

razločljiva in znotraj družbe proizvajalca 

uporablja metode poročanja, s katerimi 

zagotavlja svojo nepristranskost, ki jo 

dokazuje zadevnemu nacionalnemu 

akreditacijskemu organu; 
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(c) niti interna tehnična služba niti 

njeno osebje ne sodelujeta pri kateri koli 

dejavnosti, ki bi lahko bila v nasprotju z 

njeno neodvisnostjo ali integriteto pri 

izvajanju dejavnosti, za katere je bila 

imenovana; 

 

(d) svoje storitve zagotavlja izključno 

družbi proizvajalca, ki ji pripada. 

 

3. Interne tehnične službe ni treba 

priglasiti Komisiji za namene člena 78, 

vendar proizvajalec, ki mu pripada, ali 

nacionalni akreditacijski organ 

homologacijskemu organu na njegovo 

zahtevo predloži informacije o njeni 

akreditaciji. 

 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 88, da zaradi prilagoditve 

tehničnemu napredku in regulativnim 

spremembam spremeni Prilogo XV s 

posodobitvijo seznama regulativnih aktov 

in omejitev, ki jih vsebuje. 

 

Or. en 

 

 


