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29.3.2017 A8-0048/349 

Predlog spremembe  349 

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

v imenu skupine S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava – 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ta uredba bi morala okrepiti 

veljavni homologacijski okvir, zlasti z 

uvedbo določb o nadzoru trga. Pri uvedbi 

nadzora trga v avtomobilskem sektorju bi 

bilo treba določiti obveznosti gospodarskih 

subjektov v dobavni verigi, odgovornosti 

organov pregona v državah članicah in 

ukrepov, ki jih je treba sprejeti, ko se na 

trgu pojavijo avtomobilski izdelki, ki 

pomenijo resno tveganje za varnost ali 

okolje ali ki niso skladni z zahtevami za 

homologacijo. 

(8) Ta uredba bi morala okrepiti 

veljavni homologacijski okvir, zlasti z 

uvedbo določb o nadzoru trga. Pri uvedbi 

nadzora trga v avtomobilskem sektorju bi 

bilo treba določiti obveznosti gospodarskih 

subjektov v dobavni verigi, odgovornosti 

organov pregona v državah članicah in 

ukrepov, ki jih je treba sprejeti, ko se na 

trgu pojavijo avtomobilski izdelki, ki 

pomenijo resno tveganje za varnost ali 

okolje ali ki niso skladni z zahtevami za 

homologacijo, ter za takšen nadzor 

ustanoviti Evropsko agencijo za nadzor 

vozil. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Predlog spremembe  350 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava – 40 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (40a) Ta uredba ne posega v pravice 

potrošnikov, da poskušajo doseči 

popravne ukrepe v okviru razpoložljivih 

zasebnih izvršilnih mehanizmov, tudi s 

kolektivnimi pravnimi sredstvi, niti v 

javne izvršilne ukrepe, zlasti ne v pravico 

pristojnih nacionalnih organov, agencije 

ali Komisije, da proizvajalcu, ki je 

odgovoren za kršitev, naložijo kritje 

odškodnine potrošnikom, ki so zaradi 

kršitve utrpeli škodo, med drugim tudi 

plačilo denarne odškodnine, ali da 

odredijo vračilo dobička, ustvarjenega na 

podlagi neskladnosti, tudi tako, da 

odredijo nakazilo tega dobička v javno 

blagajno. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Predlog spremembe  351 

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

v imenu skupine S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

v imenu skupine Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. S to uredbo se ustanovi Evropska 

agencija za nadzor vozil (v nadaljnjem 

besedilu: agencija). 

Or. en 



 

AM\1121947SL.docx  PE598.565v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.3.2017 A8-0048/352 

Predlog spremembe  352 

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

v imenu skupine S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Naloge Agencije 

 Agencija v povezavi s členi 8, 9, 10, 24, 

51, 52, 53, 58, 71 in 90 opravlja naloge, 

določene s to uredbo, ter zlasti naslednje: 

 (a) odobri nacionalne načrte za nadzor 

trga, ki jih nacionalni organi pripravijo za 

vsako leto ali za več let; 

 (b) usklajuje delo nacionalnih organov za 

nadzor trga in dokončno razsoja v 

primeru nesoglasja med njimi; 

 (c) upravlja forum o izvrševanju in mu 

predseduje; 

 (d) organizira preskuse skladnosti pri 

delovanju vozil, sistemov, sestavnih delov 

in samostojnih tehničnih enot, in sicer pri 

vsaj 20 % modelov, ki so bili na evropski 

trg dani leto prej;  

 (e) organizira vseevropske programe za 

odpoklic; 

 (f) prekliče potrdila o homologaciji, kjer je 

to potrebno; 

 (g) opravlja revizije nacionalnih organov 

za homologacijo in tehničnih služb, tudi 
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internih tehničnih služb; 

 (h) oceni nacionalne omejevalne ukrepe 

in sprejme odločitve; 

 (i) izreka upravne globe. 

 Pri opravljanju svojih nalog agencija 

deluje samostojno in objektivno ter 

izključno v interesu Unije, pri tem pa je v 

celoti odgovorna Evropskemu 

parlamentu, Komisiji, in Sodišču 

Evropske unije. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Predlog spremembe  353 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 89 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kazni Kazni in odgovornost 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Predlog spremembe  354 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 89 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) če se s preskusi ali pregledi 

skladnosti ali drugače ugotovi, da vozila, 

sestavni deli, sistemi ali samostojne 

tehnične enote niso skladni z zahtevami za 

homologacijo iz te uredbe ali iz katerega 

koli regulativnega akta iz Priloge IV, ali 

če je bila homologacija podeljena na 

podlagi nepravilnih podatkov. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Predlog spremembe  355 

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

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 89 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Če se ugotovi, da vozila, sestavni 

deli, sistemi ali samostojne tehnične enote 

ne izpolnjujejo zahtev za homologacijo iz 

te uredbe ali drugih regulativnih aktov iz 

Priloge IV, so gospodarski subjekti 

odgovorni za morebitno škodo, 

povzročeno lastnikom prizadetih vozil 

zaradi neskladnosti ali odpoklica. 

Or. en 

 

 

 


