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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.3.2017 A8-0048/349 

Τροπολογία  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο παρών κανονισμός αναμένεται 

να ενισχύσει το υφιστάμενο πλαίσιο 

έγκρισης τύπου, ιδίως με την εισαγωγή 

διατάξεων σχετικά με την εποπτεία της 

αγοράς. Η εποπτεία της αγοράς στον τομέα 

της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να 

θεσπίζεται με τον καθορισμό των 

υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, των 

αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του 

νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και των 

μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται όταν 

εμφανίζονται στην αγορά προϊόντα 

αυτοκινητοβιομηχανίας που ενέχουν 

σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας ή 

περιβαλλοντικούς κινδύνους ή που δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου. 

(8) Ο παρών κανονισμός αναμένεται 

να ενισχύσει το υφιστάμενο πλαίσιο 

έγκρισης τύπου, ιδίως με την εισαγωγή 

διατάξεων σχετικά με την εποπτεία της 

αγοράς. Η εποπτεία της αγοράς στον τομέα 

της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να 

θεσπίζεται με τον καθορισμό των 

υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, των 

αρμοδιοτήτων των αρχών επιβολής του 

νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και των 

μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται όταν 

εμφανίζονται στην αγορά προϊόντα 

αυτοκινητοβιομηχανίας που ενέχουν 

σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας ή 

περιβαλλοντικούς κινδύνους ή που δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου, καθώς και με την ίδρυση 

ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εποπτείας 

Οχημάτων. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Τροπολογία  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (40α) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 

δικαιώματα του καταναλωτή να 

επιδιώκει τη λήψη διορθωτικών μέτρων 

στο πλαίσιο των διαθέσιμων ιδιωτικών 

διαδικασιών επιβολής, 

συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής 

προσφυγής, ούτε θίγει τα δημόσια μέτρα 

επιβολής, ιδίως  την εξουσία των 

αρμόδιων εθνικών αρχών του 

Οργανισμού ή της Επιτροπής να 

διατάσσουν τον υπεύθυνο για την 

παράβαση κατασκευαστή  να 

αποζημιώσει τους καταναλωτές που 

έχουν υποστεί ζημία ως συνέπεια της 

παράβασης, μεταξύ άλλων μέσω της 

καταβολής χρηματικής αποζημίωσης, ή 

να εντέλλονται την επιστροφή των 

κερδών που αποκτήθηκαν λόγω της μη 

συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων 

διατάσσοντας την κατάθεση των κερδών 

αυτών στο δημόσιο ταμείο. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Τροπολογία  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Με τον παρόντα κανονισμό 

ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Εποπτείας Οχημάτων («ο Οργανισμός»). 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 A8-0048/352 

Τροπολογία  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Καθήκοντα του Οργανισμού 

 Σε σχέση με τα άρθρα 8, 9, 10, 24, 51, 52, 

53, 58, 71 και 90, ο Οργανισμός ασκεί τα 

καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, και ειδικότερα τα εξής: 

 α) εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα 

εποπτείας της αγοράς που καταρτίζονται 

από τις εθνικές αρχές σε ετήσια ή 

πολυετή βάση· 

 β) συντονίζει το έργο των εθνικών αρχών 

εποπτείας της αγοράς και έχει τον τελικό 

λόγο σε περιπτώσεις διαφωνιών μεταξύ 

αυτών· 

 γ) διαχειρίζεται το Φόρουμ Ελέγχου 

Εφαρμογής και προεδρεύει αυτού· 

 δ) οργανώνει δοκιμές συμμόρφωσης εν 

χρήσει σε οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες τουλάχιστον στο 20% 

των μοντέλων που διατέθηκαν στην 

ευρωπαϊκή αγορά κατά το προηγούμενο 

έτος· 

 ε) οργανώνει τα προγράμματα ανάκλησης 
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σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

 στ) ανακαλεί, κατά περίπτωση, 

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου· 

 ζ) διεξάγει ελέγχους στις εθνικές αρχές 

έγκρισης τύπου και στις εθνικές τεχνικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

εσωτερικών τεχνικών υπηρεσιών· 

 η) αξιολογεί τα εθνικά περιοριστικά 

μέτρα και εκδίδει αποφάσεις· 

 θ) επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα. 

 Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο 

Οργανισμός ενεργεί κατά τρόπο 

ανεξάρτητο και αντικειμενικό και 

αποκλειστικά προς το συμφέρον της 

Ένωσης, και λογοδοτεί πλήρως στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή 

και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Τροπολογία  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κυρώσεις Κυρώσεις και υποχρεώσεις 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Τροπολογία  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) εφόσον διαπιστώνεται, μέσω 

δοκιμών ή επιθεωρήσεων για σκοπούς 

συμμόρφωσης, ή με εναλλακτικά μέσα, 

ότι οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, 

συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες 

δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε 

από τις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV ή ότι η 

έγκριση τύπου χορηγήθηκε βάσει 

εσφαλμένων δεδομένων. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Τροπολογία  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Εφόσον διαπιστώνεται ότι 

οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, 

συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες 

δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε 

από τις κανονιστικές πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα IV, οι 

οικονομικοί φορείς θεωρούνται υπόλογοι 

για κάθε ζημία που προκαλείται στους 

ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων 

οχημάτων λόγω της μη συμμόρφωσης ή 

μετά από ανάκληση. 

Or. en 

 

 


