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29.3.2017 A8-0048/349 

Изменение  349 

Удо Булман, Катлен Ван Бремпт, Кристел Шалдемозе, Никола Данти 

от името на групата S&D 

Паскал Дюран, Карима Дели, Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Марк Демесмакер, Джули Гърлинг, Курцио Малтезе, Барбара Спинели 

 

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 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Настоящият регламент следва да 

укрепи съществуващата рамка за 

одобряване на типа, по-специално чрез 

въвеждането на разпоредби за надзор на 

пазара. Надзорът на пазара в 

автомобилния сектор следва да бъде 

въведен чрез определяне на 

задълженията на стопанските субекти от 

веригата на доставка, отговорностите на 

органите по правоприлагането в 

държавите членки, и мерките, които 

трябва да бъдат взети, когато на пазара 

бъдат открити продукти на 

автомобилната промишленост, които 

представляват сериозен риск за 

безопасността или за околната среда, 

или които не отговарят на изискванията 

за одобряване на типа. 

(8) Настоящият регламент следва да 

укрепи съществуващата рамка за 

одобряване на типа, по-специално чрез 

въвеждането на разпоредби за надзор на 

пазара. Надзорът на пазара в 

автомобилния сектор следва да бъде 

въведен чрез определяне на 

задълженията на стопанските субекти от 

веригата на доставка, отговорностите на 

органите по правоприлагането в 

държавите членки, и мерките, които 

трябва да бъдат взети, когато на пазара 

бъдат открити продукти на 

автомобилната промишленост, които 

представляват сериозен риск за 

безопасността или за околната среда, 

или които не отговарят на изискванията 

за одобряване на типа, както и чрез 

създаването на Европейска агенция за 

надзор на превозните средства. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Изменение  350 

Удо Булман, Катлен Ван Бремпт, Кристел Шалдемозе, Никола Данти 

от името на групата S&D 

 

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 40 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (40a) Настоящият регламент не 

засяга правата на потребителите да 

предприемат действия за правна 

защита в съответствие с наличните 

частноправни механизми за 

прилагане, включително колективна 

защита, нито правото на мерки за 

публично правоприлагане, по-

специално правомощията на 

компетентните национални органи, 

Агенцията или Комисията да 

наредят на производителя, отговорен 

за нарушението, да обезщети 

потребителите, които са понесли 

вреди вследствие на нарушение, 

включително, наред с другото, чрез 

парично обезщетение, или да наредят 

възстановяване на печалбите, 

получени благодарение на 

несъответствие, включително и да 

наредят тези печалби да бъдат 

платени в държавния бюджет. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Изменение  351 

Удо Булман, Катлен Ван Бремпт, Кристел Шалдемозе, Никола Данти 

от името на групата S&D 

Паскал Дюран, Клод Тюрмес, Бас Ейкхаут, Карима Дели 

от името на групата Verts/ALE 

Марк Демесмакер, Джули Гърлинг, Курцио Малтезе, Барбара Спинели 

 

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 1 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. С настоящия регламент се 

създава Европейската агенция за 

надзор на превозните средства 

(„Агенцията“). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Изменение  352 

Удо Булман, Катлен Ван Бремпт, Кристел Шалдемозе, Никола Данти 

от името на групата S&D 

Паскал Дюран, Карима Дели, Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Марк Демесмакер, Джули Гърлинг, Курцио Малтезе, Барбара Спинели 

 

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 1 – параграф 1 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Функции на Агенцията 

 Във връзка с членове 8, 9, 10, 24, 51, 52, 

53, 58, 71 и 90 Агенцията ще 

изпълнява задачите, установени с 

настоящия регламент, и по-

специално следното: 

 а) одобряване на националните 

планове за надзор на пазара, 

изготвяни от националните органи 

на годишна или многогодишна основа; 

 б) координиране на работата на 

националните органи за надзор на 

пазара и вземане на окончателно 

решение в случаи на разногласия 

между тях; 

 в) управление и председателстване на 

Форума за правоприлагане; 

 г) организиране на изпитвания за 

съответствието при експлоатация 

на превозните средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли на най-малко 20% от броя 

модели, пуснати на европейския пазар 
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предходната година; 

 д) организиране на програмите за 

изземване от употреба в целия ЕС; 

 е) отменяне, когато това е 

целесъобразно, на сертификатите за 

одобряване на типа; 

 ж) извършване на одити на 

националните органи по одобряване 

на типа и техническите служби, 

включително собствените 

технически служби; 

 з) оценка на предприетите на 

национално равнище ограничителни 

мерки и приемане на решения; 

 и) налагане на административни 

глоби. 

 При изпълняване на своите задачи 

Агенцията ще действа независимо и 

обективно и в интерес единствено на 

Съюза, както и ще носи пълна 

отговорност пред Европейския 

парламент, Комисията и Съда на 

Европейския съюз. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Изменение  353 

Удо Булман, Катлен Ван Бремпт, Кристел Шалдемозе, Никола Данти 

от името на групата S&D 

 

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 89 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Санкции Санкции и отговорности 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Изменение  354 

Удо Булман, Катлен Ван Бремпт, Кристел Шалдемозе, Никола Данти 

от името на групата S&D 

 

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 89 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) ако чрез изпитвания или 

проверки за целите на 

съответствието или чрез 

алтернативни средства бъде 

установено, че превозните средства, 

компонентите, системите или 

отделните технически възли не 

отговарят на изискванията за 

одобрение на типа, определени в 

настоящия регламент, или на някой 

от нормативните актове, изброени в 

приложение IV, или че одобрението 

на типа е издадено въз основа на 

неверни данни. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Изменение  355 

Удо Булман, Катлен Ван Бремпт, Кристел Шалдемозе, Никола Данти 

от името на групата S&D 

 

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 89 – параграф 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Ако бъде установено, че 

превозните средства, компонентите 

или отделните технически възли не 

отговарят на изискванията за 

одобряване на типа, определени в 

настоящия регламент, или на някой 

от нормативните актове, изброени в 

приложение IV, стопанските субекти 

следва да носят отговорност за всяка 

вреда, причинена на собствениците 

на съответните превозни средства в 

резултат на несъответствие или 

след изземване от употреба. 

Or. en 

 

 


