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29.3.2017 A8-0048/349 

Amendement  349 

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

namens de S&D-Fractie 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze verordening moet het huidige 

typegoedkeuringskader versterken, met 

name via de invoering van bepalingen 

inzake markttoezicht. Markttoezicht moet 

in de automobielsector worden 

geïntroduceerd door specificering van de 

verplichtingen van de marktdeelnemers in 

de toeleveringsketen, van de 

verantwoordelijkheden van de 

handhavingsinstanties in de lidstaten en 

van de te nemen maatregelen wanneer 

automobielproducten op de markt 

verschijnen die ernstige risico's voor de 

veiligheid of voor het milieu vormen of die 

niet aan de voorschriften voor 

typegoedkeuring voldoen. 

(8) Deze verordening moet het huidige 

typegoedkeuringskader versterken, met 

name via de invoering van bepalingen 

inzake markttoezicht. Markttoezicht moet 

in de automobielsector worden 

geïntroduceerd door specificering van de 

verplichtingen van de marktdeelnemers in 

de toeleveringsketen, van de 

verantwoordelijkheden van de 

handhavingsinstanties in de lidstaten en 

van de te nemen maatregelen wanneer 

automobielproducten op de markt 

verschijnen die ernstige risico's voor de 

veiligheid of voor het milieu vormen of die 

niet aan de voorschriften voor 

typegoedkeuring voldoen, en tevens door 

oprichting van een Europees Agentschap 

voor toezicht op voertuigen. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Amendement  350 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (40 bis) Deze verordening laat het 

recht van consumenten om een 

schadevordering in te stellen volgens de 

daarvoor aangewezen privaatrechtelijke 

voorzieningen, waaronder begrepen een 

collectieve rechtsvordering, onverlet, 

evenals de bevoegdheid van de bevoegde 

nationale autoriteiten, van het 

Agentschap of van de Commissie om bij 

wijze van dwangmaatregel de fabrikant 

die zich niet aan de voorschriften houdt te 

bevelen de consument die schade heeft 

geleden door de inbreuk schadeloos te 

stellen, ook financieel, dan wel de door de 

inbreuk behaalde winst terug te betalen, 

of eventueel in de overheidskas te storten. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Amendement  351 

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

namens de S&D-Fractie 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Bij deze verordening wordt het 

Europees Agentschap voor toezicht op 

voertuigen ("het Agentschap”) opgericht.          

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Amendement  352 

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

namens de S&D-Fractie 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Taken van het Agentschap 

 In samenhang met de artikelen 8, 9, 10, 

24, 51, 52, 53, 58, 71 en 90 voert het 

Agentschap de  in deze verordening 

vastgestelde, en met name de volgende 

taken uit: 

 a) goedkeuren van de nationale 

programma’s voor markttoezicht die de 

nationale autoriteiten op jaar- of 

meerjarenbasis opstellen;  

 b) coördineren van het werk van de 

nationale markttoezichtautoriteiten en 

beslissing van meningsverschillen tussen 

die autoriteiten; 

 c) beheren en voorzitten van Forum voor 

handhaving; 

 d) organiseren van bedrijfstests op 

conformiteit van voertuigen, systemen, 

onderdelen en technische eenheden bij 

ten minste ten minste 20 % van het aantal 

modellen dat in het voorgaande jaar op de 

Europese markt is gebracht,; 

 e) organiseren van EU-brede 
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terugroepprogramma's; 

 f) eventueel intrekken van 

typegoedkeuringscertificaten; 

 g) uitvoeren van audits bij nationale  

typegoedkeuringsinstanties en technische 

diensten, ook de interne technische 

diensten; 

 h) beoordelen van nationale beperkende 

maatregelen en nemen van besluiten; 

 i) opleggen van administratieve 

geldboetes; 

 Het agentschap gaat onafhankelijk en 

objectief te werk, in het uitsluitend belang 

van de Unie, en is volledige 

verantwoording verschuldigd aan het 

Europees Parlement, de Commissie en het 

Hof van Justitie van de EU. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Amendement  353 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 89 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Sancties Sancties en aansprakelijkheid 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Amendement  354 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 89 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) wanneer door middel van tests of 

keuringen in verband met de conformiteit, 

of aan de hand van andere middelen, is 

vastgesteld dat voertuigen, onderdelen, 

systemen of technische eenheden niet 

voldoen aan de 

typegoedkeuringsvoorschriften die zijn 

vastgesteld in deze verordening of in een 

van de in bijlage IV vermelde 

regelgevingshandelingen of dat de 

typegoedkeuring op grond van onjuiste 

gegevens is verleend. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Amendement  355 

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

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 89 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Wanneer is vastgesteld dat 

voertuigen, onderdelen, systemen of 

technische eenheden niet voldoen aan de 

typegoedkeuringsvoorschriften die zijn 

vastgesteld in deze verordening of in een 

van de in bijlage IV vermelde 

regelgevingshandelingen, moeten de 

marktdeelnemers aansprakelijk worden 

gesteld voor alle schade die de eigenaars 

van de betrokken voertuigen ten gevolge 

van die niet-conformiteit  of door een 

terugroepactie hebben opgelopen. 

Or. en 

 

 


