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29.3.2017 A8-0048/341 

Pakeitimas 341 

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

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julie Girling 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) siekiant užtikrinti nepriklausomą 

nacionalinio lygmens tipo patvirtinimo 

veiklos priežiūrą, taip pat užtikrinti, kad 

rinkai pateiktos transporto priemonės, jų 

dalys ir komponentai atitiktų tipo 

patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, 

rinkos priežiūros įgaliojimai turėtų būti 

suteikti Europos transporto priemonių 

priežiūros agentūrai. Pagrindiniai 

Agentūros pajėgumai turėtų būti 

Jungtinio tyrimų centro pajėgumai ir 

Agentūra turėtų turėti Priežiūros 

komitetą, kurį sudarytų Europos 

Parlamento skiriami nepriklausomi 

automobilių pramonės reguliavimo, 

visuomenės sveikatos ir aplinkos 

ekspertai, vartotojų, aplinkosaugos ir 

visuomenės sveikatos apsaugos 

organizacijų atstovai ir vietos valdžios 

institucijos. Agentūra turėtų nagrinėti 

skundus dėl neatitikties ir visas savo 

išvadas bei argumentus skelbti viešai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti, kad būtų veikiama laiku ir veiksmingai panaudojami esami Komisijos 
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ištekliai, nepriklausoma Sąjungos lygmens priežiūros agentūra turėtų būti steigiama 

pasinaudojant esamais JCR VELA laboratorijų pajėgumais. Agentūrą turėtų valdyti 

Priežiūros komitetas, kurį sudarytų Europos Parlamento skiriami nepriklausomi ekspertai 

(panašiai kaip kai kurie Europos aplinkos agentūros ir kitų agentūrų valdybų nariai), ir ji 

turėtų veikti visapusiškai skaidriai. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Pakeitimas 342 

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

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julie Girling 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija organizuoja ir tinkamu mastu 

vykdo jau pateiktų rinkai transporto 

priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų 

techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, 

siekdama įsitikinti, kad šios transporto 

priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri 

techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą 

ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad 

užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, 

arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma. 

Europos transporto priemonių priežiūros 

agentūra (EVSA, toliau – Agentūra) 
organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau 

pateiktų rinkai transporto priemonių, 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių 

mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama 

įsitikinti, kad šios transporto priemonės, 

sistemos, komponentai ir atskiri techniniai 

mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir 

taikytinus teisės aktus, taip pat kad 

užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, 

arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma. 

 (Jeigu šis pakeitimas bus priimtas, jis bus 

taikomas visam tekstui, o ypač 9 straipsnio 

1–3 dalims, 9 straipsnio 5 daliai, 10 

straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 3 daliai, 

54 straipsnio 2 daliai, 54 straipsnio 8 

dalies pirmam sakiniui ir paskutinei 

nuorodai į Komisiją ir 90 straipsnio 1 

daliai.)  

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimai suderinamas su IMCO komiteto 91 pakeitimu. Jis toks pats kaip ENVI komiteto 

44 pakeitimas. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Pakeitimas 343 

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

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julie Girling 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Agentūra finansuojama iš 

gamintojo mokamų nacionalinių 

mokesčių ir rinkliavų, pagal 30 straipsnio 

2a dalį taikomų visoms naujoms 

Sąjungoje parduodamoms transporto 

priemonėms. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas toks pats kaip ENVI komiteto 57 pakeitimas. 

 

 


