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29.3.2017 A8-0048/349 

Pozmeňujúci návrh  349 

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

v mene skupiny S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Toto nariadenie by malo posilniť 

súčasný rámec pre typové schvaľovanie, 

predovšetkým prostredníctvom zavedenia 

ustanovení o dohľade nad trhom. Dohľad 

nad trhom v automobilovom priemysle by 

sa mal zaviesť špecifikovaním povinností 

hospodárskych subjektov v dodávateľskom 

reťazci, povinností orgánov presadzovania 

práva v členských štátoch a opatrení, ktoré 

treba prijať, pokiaľ budú na trhu zistené 

automobilové výrobky, ktoré predstavujú 

vážne bezpečnostné alebo environmentálne 

riziká, alebo ktoré nie sú v súlade s 

požiadavkami na typové schvaľovanie. 

(8) Toto nariadenie by malo posilniť 

súčasný rámec pre typové schvaľovanie, 

predovšetkým prostredníctvom zavedenia 

ustanovení o dohľade nad trhom. Dohľad 

nad trhom v automobilovom priemysle by 

sa mal zaviesť špecifikovaním povinností 

hospodárskych subjektov v dodávateľskom 

reťazci, povinností orgánov presadzovania 

práva v členských štátoch a opatrení, ktoré 

treba prijať, pokiaľ budú na trhu zistené 

automobilové výrobky, ktoré predstavujú 

vážne bezpečnostné alebo environmentálne 

riziká, alebo ktoré nie sú v súlade s 

požiadavkami na typové schvaľovanie, ako 

aj zriadením európskej agentúry pre 

dohľad nad vozidlami. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Pozmeňujúci návrh  350 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (40a) Týmto nariadením nie sú dotknuté 

práva spotrebiteľa, ktorý sa môže 

domáhať nápravných opatrení na základe  

dostupných súkromných mechanizmov 

presadzovania vrátane kolektívneho 

uplatňovania nárokov na nápravu, ani 

verejné opatrenia presadzovania, 

konkrétne právomoci príslušných 

vnútroštátnych orgánov, agentúry alebo 

Komisie, na základe ktorých môžu 

nariadiť výrobcovi zodpovednému za 

porušenie odškodnenie spotrebiteľov, 

ktorí utrpeli ujmu v dôsledku porušenia, 

okrem iného aj vo forme peňažnej 

náhrady, alebo nariadiť náhradu ziskov 

nadobudnutých v dôsledku porušenia, 

pričom môžu tiež nariadiť, aby sa tieto 

zisky uhradili do verejného rozpočtu. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Pozmeňujúci návrh  351 

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

v mene skupiny S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

v mene skupiny Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Týmto nariadením sa ustanovuje 

Európska agentúra pre dohľad nad 

vozidlami (ďalej len „agentúra“). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Pozmeňujúci návrh  352 

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

v mene skupiny S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Úlohy agentúry 

 V súvislosti s článkami 8, 9, 10, 24, 51, 52, 

53, 58, 71 a 90 agentúra vykonáva úlohy 

ustanovené týmto nariadením, pričom 

najmä: 

 a) schvaľuje vnútroštátne plány dohľadu 

nad trhom, ktoré vnútroštátne orgány 

vypracúvajú v ročných alebo viacročných 

intervaloch; 

 b) koordinuje prácu vnútroštátnych 

orgánov dohľadu nad trhom a v prípade 

sporov medzi nimi má posledné slovo; 

 c) riadi fórum na presadzovanie právnych 

predpisov a predsedá mu; 

 d) organizuje kontrolu súladu vozidiel, 

systémov, komponentov a samostatných 

technických jednotiek počas prevádzky 

týkajúcu sa najmenej 20 % z počtu 

modelov umiestnených na európskom 

trhu v predchádzajúcom roku; 

 e) organizuje celoeurópske programy 

stiahnutia od používateľa; 
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 f) odníma osvedčenia o typovom 

schválení; 

 g) vykonáva audity vnútroštátnych 

orgánov typového schvaľovania a 

technických služieb vrátane 

vnútropodnikových technických služieb; 

 h) hodnotí vnútroštátne reštriktívne 

opatrenia a prijíma rozhodnutia; 

 i) ukladá správne pokuty. 

 Pri výkone svojich úloh agentúra koná 

nezávisle a objektívne a iba v záujme Únie 

a v plnej miere sa zodpovedá Európskemu 

parlamentu, Komisii a Súdnemu dvoru 

Európskej únie.  

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Pozmeňujúci návrh  353 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 89 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sankcie Sankcie a záväzky 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Pozmeňujúci návrh  354 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 89 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) ak sa prostredníctvom skúšok 

alebo inšpekcií na účely overovania 

súladu, alebo alternatívnymi 

prostriedkami zistí, že vozidlá, 

komponenty, systémy alebo samostatné 

technické jednotky nespĺňajú požiadavky 

typového schvaľovania stanovené v tomto 

nariadení alebo iných regulačných aktoch 

uvedených v prílohe IV alebo že typové 

schválenie bolo udelené na základe 

nesprávnych údajov. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Pozmeňujúci návrh  355 

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

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 89 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Ak sa určí, že vozidlá, 

komponenty, systémy alebo samostatné 

technické jednotky nespĺňajú požiadavky 

typového schvaľovania stanovené v tomto 

nariadení alebo v akýchkoľvek iných 

regulačných aktoch uvedených v prílohe 

IV, mali by byť hospodárske subjekty 

zodpovedné za akúkoľvek škodu 

spôsobenú majiteľom postihnutých 

vozidiel v dôsledku nesplnenia podmienok 

alebo po stiahnutí od spotrebiteľa. 

Or. en 

 

 


