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29.3.2017 A8-0048/341 

Predlog spremembe  341 

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

v imenu skupine Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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 se zagotovi neodvisni nadzor 

homologacijskih dejavnosti na nacionalni 

ravni ter skladnost vozil, delov in 

sestavnih delov, ki se dajo na trg, s 

homologacijami in veljavno zakonodajo, 

bi bilo treba pooblastila za nadzor trga 

prenesti na Evropsko agencijo za nadzor 

vozil. Agencija bi morala temeljiti na 

zmogljivostih Skupnega raziskovalnega 

središča (JRC) in imeti usmerjevalni 

odbor, ki bi ga sestavljali neodvisni 

strokovnjaki s področij avtomobilske 

zakonodaje, javnega zdravja in okolja ter 

predstavniki potrošniških in 

okoljevarstvenih organizacij ter 

organizacij za varstvo javnega zdravja in 

pa lokalnih organov, ki bi jih imenoval 

Evropski parlament. Agencija bi morala 

raziskati pritožbe o neskladnosti in 

objaviti vse svoje ugotovitve in odločitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Neodvisno agencijo za nadzor na ravni Unije bi bilo treba utemeljiti na obstoječih 

zmogljivostih  laboratorija Skupnega raziskovalnega središča za emisije iz vozil (VELA), da 

bi začela delovati pravočasno in da bi se učinkovito uporabili obstoječi viri Komisije. 

Agencijo bi moral upravljati usmerjevalni odbor, sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, ki bi 
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jih imenoval Evropski parlament (podobno kot nekatere člane upravnega odbora Evropske 

agencije za okolje (EEA) in drugih obstoječih agencij). Ta odbor bi moral delovati povsem 

pregledno. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Predlog spremembe  342 

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

v imenu skupine Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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 

nadaljnjem besedilu: agencija) 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. 

 (Predlog spremembe se – če bo sprejet – 

uporabi za celotno besedilo, zlasti pa v 

členih 9(1) do (3), 9(5), 10(1), 30(3), 54(2), 

54(8) prvi stavek in zadnja navedba 

„Komisije“ ter 90(1).)  

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 91 odbora IMCO. Predlog 

spremembe je enak predlogu spremembe 44 odbora ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Predlog spremembe  343 

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

v imenu skupine Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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. Agencija se financira z 

nacionalnimi pristojbinami, ki jih plača 

proizvajalec in se v skladu s členom 

30(2a) zaračunajo za vsa nova vozila, 

prodana v Uniji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je enak predlogu spremembe 57 odbora ENVI. 

 

 


