
 

AM\1121942DA.docx  PE598.565v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

29.3.2017 A8-0048/341 

Ændringsforslag  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

for Verts/ALE-Gruppen 

Julie Girling 

 

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 
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Forslag til forordning 

Betragtning 20 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) For at sikre en uafhængig 

overvågning af 

typegodkendelsesaktiviteterne på nationalt 

plan, og at køretøjer, dele og 

komponenter, der er gjort tilgængelige på 

markedet, er i overensstemmelse med 

typegodkendelsen og den gældende 

lovgivning, tillægges et europæisk 

tilsynsorgan for motorkøretøjer beføjelser 

til at foretage markedsovervågning. Dette 

agentur bør være baseret på Det Fælles 

Forskningscenters kapaciteter og bør 

have en bestyrelse bestående af 

uafhængige eksperter på området for 

regulering af bilindustrien, 

folkesundhedsområdet og miljøområdet 

og repræsentanter for 

forbrugerorganisation og 

miljøorganisationer og organisationer for 

beskyttelse af folkesundheden samt lokale 

myndigheder, udpeget af Europa-

Parlamentet. Agenturet bør undersøge 

klager over manglende overholdelse og 

gøre alle sine resultater og forhandlinger 

tilgængelige for offentligheden. 

Or. en 
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Begrundelse 

For at sikre en rettidig og effektiv anvendelse af de eksisterende ressourcer i Kommissionen 

bør der oprettes et uafhængigt agentur for tilsyn på EU-plan på grundlag af eksisterende 

kompetencer i FFC's køretøjsemissionslaboratorium. Agenturet bør ledes af en bestyrelse 

bestående af uafhængige eksperter udpeget af Europa-Parlamentet (på samme måde som en 

række medlemmer af bestyrelsen for EEA og andre eksisterende agenturer), og det bør 

operere i fuld gennemsigtighed. 
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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. 

Det europæiske tilsynsorgan for 

motorkøretøjer (European Vehicle 

Surveillance Agency – EVSA) (i det 

følgende benævnt "agenturet") 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. 

 (Hvis den vedtages, vedrører denne 

ændring hele teksten, navnlig artikel 9, 

stk. 1-3, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 1, 

artikel 30, stk. 3, artikel 54, stk. 2, og 

artikel 54, stk. 8, første sætning og sidste 

henvisningen til "Kommissionen" samt 

artikel 90, stk. 1.)  

Or. en 
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Begrundelse 

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med IMCO's ændringsforslag 91 og identiske med 

ENVI's ændringsforslag 44. 
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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Agenturet finansieres gennem 

nationale gebyrer, der betales af 

fabrikanten og opkræves for alle nye 

køretøjer, som sælges i Unionen, i 

overensstemmelse med artikel 30, stk. 2a. 

Or. en 

Begrundelse 

Identisk med ENVI's ændringsforslag 57. 

 

 


