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29.3.2017 A8-0048/341 

Изменение  341 

Паскал Дюран, Бас Ейкхаут, Карима Дели, Клод Тюрмес, Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

Джули Гърлинг 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Съображение 20 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) С цел да се гарантира 

независим надзор над дейностите по 

одобряване на типа на национално 

равнище, както и да се гарантира, че 

превозните средства, части и 

компоненти, предоставяни на пазара, 

отговарят на одобрението на типа и 

на приложимото законодателство, 

следва да бъдат предоставени 

правомощия за надзор на пазара на 

Европейска агенция за надзор на 

превозните средства. Агенцията 

следва да се основава на 

способностите на Съвместния 

изследователски център и следва да 

има Управителен комитет, състоящ 

се от независими експерти в 

областта на регулирането на 

автомобилната промишленост, 

общественото здраве и околната 

среда, както и представители на 

потребителски организации, 

организации за защита на околната 

среда и на общественото здраве, и на 

местните органи, определени от 

Европейския парламент. Агенцията 

следва да разследва оплаквания за 

несъответствие и да предоставя на 
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обществеността всичките си 

констатации и обсъждания.  

Or. en 

Обосновка 

В интерес на навременното функциониране и ефикасно използване на наличните в 

Комисията ресурси, независимата агенция за надзор на равнището на Съюза следва да 

бъде създадена въз основа на съществуващия капацитет на лабораториите на 

Съвместния изследователски център за емисиите от моторни превозни средства 

(VELA). Агенцията следва да се ръководи от Управителен комитет, състоящ се от 

независими експерти, определени от Европейския парламент (по подобен начин като 

част от членовете на Управителния съвет на Европейската агенция за околна среда, 

както и други съществуващи агенции) и следва да работи при пълна прозрачност. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Изменение  342 

Паскал Дюран, Бас Ейкхаут, Карима Дели, Клод Тюрмес, Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

Джули Гърлинг 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията организира и провежда 

(или изисква извършването на), в 

подходящ мащаб, изпитвания и 

инспекции на превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, които вече са пуснати 

на пазара, с цел да удостовери, че тези 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли 

съответстват на одобренията на типа и 

на приложимото законодателство, както 

и за да гарантира редовността на 

одобренията на типа. 

Европейската агенция за надзор на 

превозните средства (по-нататък 

„Агенцията“) организира и провежда 

или изисква извършването, в подходящ 

мащаб, на изпитвания и инспекции на 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли, които вече 

са пуснати на пазара, с цел да 

удостовери, че тези превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли съответстват на 

одобренията на типа и на приложимото 

законодателство, както и за да гарантира 

редовността на одобренията на типа. 

 (Ако бъде прието, настоящото 

изменение ще се прилага в целия текст 

и по-специално за член 9, параграфи 1 – 

3, член 9, параграф 5, член 10, параграф 

1, член 30, параграф 3, член 54, 

параграф 2, член 54, параграф 8, първо 

изречение и последна препратка към 

„Комисията“, и член 90, параграф 1.)  

Or. en 
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Обосновка 

Изменението е в съответствие с изменение 91 на IMCO. Идентично на изменение 44 

на ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Изменение  343 

Паскал Дюран, Бас Ейкхаут, Карима Дели, Клод Тюрмес, Ребека Хармс 

от името на групата Verts/ALE 

Джули Гърлинг 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Агенцията се финансира чрез 

национални такси, плащани от 

производителя и начислявани върху 

всички нови превозни средства, които 

се продават на територията на 

Съюза, в съответствие с член 30, 

параграф 2, буква а). 

Or. en 

Обосновка 

Идентично на изменение 57 на ENVI. 

 

 


