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29.3.2017 A8-0048/349 

Poprawka  349 

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

w imieniu grupy S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 

wzmocnić obecne ramy homologacji typu, 

w szczególności poprzez wprowadzenie 

przepisów dotyczących nadzoru rynku. 

Należy wprowadzić nadzór rynku w 

sektorze motoryzacyjnym poprzez 

określenie obowiązków podmiotów 

gospodarczych w łańcuchu dostaw, 

odpowiedzialności organów egzekwowania 

prawa w państwach członkowskich, a także 

środków, jakie należy podjąć w przypadku 

występowania na rynku produktów 

motoryzacyjnych stwarzających poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 

środowiska lub niespełniających wymogów 

w zakresie homologacji typu. 

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno 

wzmocnić obecne ramy homologacji typu, 

w szczególności poprzez wprowadzenie 

przepisów dotyczących nadzoru rynku. 

Należy wprowadzić nadzór rynku w 

sektorze motoryzacyjnym poprzez 

określenie obowiązków podmiotów 

gospodarczych w łańcuchu dostaw, 

odpowiedzialności organów egzekwowania 

prawa w państwach członkowskich, a także 

środków, jakie należy podjąć w przypadku 

występowania na rynku produktów 

motoryzacyjnych stwarzających poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 

środowiska lub niespełniających wymogów 

w zakresie homologacji typu, a także 

poprzez ustanowienie Europejskiej 

Agencji Nadzoru Pojazdów. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Poprawka  350 

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

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (40a) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw konsumenta do domagania 

się działań naprawczych w ramach 

dostępnych prywatnych mechanizmów 

egzekwowania, włącznie ze zbiorowym 

dochodzeniem roszczeń, ani  publicznych 

środków egzekwowania przepisów, w 

szczególności uprawnień właściwych 

organów krajowych, Agencji lub Komisji 

do nakazania producentowi 

odpowiedzialnemu za naruszenie, aby 

zapewnił odszkodowanie konsumentom, 

którzy ponieśli szkodę w wyniku 

naruszenia, w tym m.in. odszkodowanie 

pieniężne, lub do nakazania restytucji 

zysków uzyskanych w wyniku 

niezgodności z przepisami, w tym 

nakazania, aby zyski te zostały wpłacone 

do budżetu publicznego. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Poprawka  351 

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

w imieniu grupy S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Niniejsze rozporządzenie 

ustanawia Europejską Agencję Nadzoru 

Pojazdów (zwaną dalej „Agencją”). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Poprawka  352 

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

w imieniu grupy S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Zadania Agencji 

 W związku z art. 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 

58, 71 i 90 Agencja wykonuje zadania 

określone w niniejszym rozporządzeniu, w 

szczególności: 

 a) zatwierdzanie krajowych planów 

nadzoru rynku opracowywanych przez 

organy krajowe corocznie lub w trybie 

wieloletnim; 

 b) koordynowanie działań krajowych 

organów nadzoru rynku i podejmowanie 

ostatecznej decyzji w przypadku sporów 

między nimi; 

 c) kierowanie forum dotyczącym 

egzekwowania przepisów i 

przewodniczenie mu; 

 d) organizowanie badań zgodności 

eksploatacyjnej pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych w odniesieniu do co 

najmniej 20 % liczby modeli 

wprowadzonych na rynek europejski w 

poprzednim roku; 
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 e) organizowanie ogólnoeuropejskich 

programów wycofywania; 

 f) w stosownych przypadkach 

wycofywanie świadectw homologacji typu; 

 g) przeprowadzanie audytów krajowych 

organów udzielających homologacji typu i 

służb technicznych, w tym wewnętrznych 

służb technicznych; 

 h) dokonywanie oceny krajowych środków 

ograniczających i podejmowanie decyzji; 

 i) nakładanie grzywien 

administracyjnych. 

 Wykonując swoje zadania, Agencja działa 

niezależnie i obiektywnie, mając na 

względzie wyłącznie interes Unii, oraz jest 

w pełni odpowiedzialna przed 

Parlamentem Europejskim, Komisją i 

Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Poprawka  353 

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

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 89 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sankcje Sankcje i zobowiązania 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Poprawka  354 

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

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 89 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) jeżeli za pomocą badań lub 

inspekcji do celów sprawdzenia zgodności 

bądź alternatywnych metod stwierdzono, 

że pojazdy, komponenty, układy lub 

oddzielne zespoły techniczne nie spełniają 

wymogów homologacji typu określonych 

w niniejszym rozporządzeniu lub innym 

akcie prawnym wymienionym w 

załączniku IV lub że homologacji typu 

udzielono na podstawie nieprawidłowych 

danych. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Poprawka  355 

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

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 89 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Jeżeli stwierdzono, że pojazdy, 

komponenty i oddzielne zespoły 

techniczne nie spełniają wymogów 

homologacji typu określonych w 

niniejszym rozporządzeniu lub w 

jakimkolwiek akcie prawnym 

wymienionym w załączniku IV, podmioty 

gospodarcze ponoszą odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wyrządzone właścicielom 

odnośnych pojazdów na skutek tej 

niezgodności lub w następstwie 

wycofania. 

Or. en 

 

 


