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29.3.2017 A8-0048/349 

Ändringsförslag  349 

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

för S&D-gruppen 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Denna förordning är avsedd att 

stärka den gällande 

typgodkännandelagstiftningen, särskilt 

genom nya bestämmelser om 

marknadstillsyn. Marknadstillsyn i 

fordonssektorn bör införas genom 

fastställande av skyldigheterna för de 

ekonomiska aktörerna i leveranskedjan, 

ansvarsområdena för medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter samt de åtgärder som 

bör vidtas när fordonsprodukter påträffas 

på marknaden som utgör en allvarlig 

säkerhets- eller miljörisk eller inte 

uppfyller typgodkännandekraven. 

(8) Denna förordning är avsedd att 

stärka den gällande 

typgodkännandelagstiftningen, särskilt 

genom nya bestämmelser om 

marknadstillsyn. Marknadstillsyn i 

fordonssektorn bör införas genom 

fastställande av skyldigheterna för de 

ekonomiska aktörerna i leveranskedjan, 

ansvarsområdena för medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter samt de åtgärder som 

bör vidtas när fordonsprodukter påträffas 

på marknaden som utgör en allvarlig 

säkerhets- eller miljörisk eller inte 

uppfyller typgodkännandekraven, och 

därutöver genom inrättande av en 

europeisk byrå för fordonstillsyn. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Ändringsförslag  350 

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

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Skäl 40a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (40a) Denna förordning påverkar inte 

konsumentens rättigheter till 

korrigerande åtgärder inom ramen för 

tillgängliga privata 

efterlevnadsmekanismer, däribland 

kollektiv prövning, och till offentliga 

efterlevnadsåtgärder, särskilt genom 

behöriga nationella myndigheters, byråns 

eller kommissionens befogenheter att 

begära att den tillverkare som gjort sig 

skyldig till överträdelsen kompenserar 

konsumenter som lidit skada till följd av 

överträdelsen, inbegripet genom 

ekonomisk gottgörelse, eller att begära 

återbetalning av vinst som erhållits genom 

bristande överensstämmelse, t.ex. 

återbetalning av denna vinst till 

statskassan. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Ändringsförslag  351 

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

för S&D-gruppen 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

för Verts/ALE-gruppen 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Genom denna förordning inrättas 

Europeiska byrån för fordonstillsyn 

(nedan kallad byrån). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Ändringsförslag  352 

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

för S&D-gruppen 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Byråns uppgifter 

 Med avseende på artiklarna 8, 9, 10, 24, 

51, 52, 53, 58, 71 och 90 ska byrån utföra 

de uppgifter som fastställs genom denna 

förordning, i synnerhet följande: 

 a) godkänna de årliga eller fleråriga 

nationella marknadstillsynsplaner som 

utarbetats av nationella myndigheter, 

 b) samordna de nationella 

marknadstillsynsmyndigheternas arbete 

och ha sista ordet i händelse av oenighet 

mellan dessa, 

 c) förvalta och leda forumet för 

genomförande, 

 d) organisera provning av 

överensstämmelse i drift för fordon, 

system, komponenter och separata 

tekniska enheter med avseende på minst 

20 procent av de modeller som släppts ut 

på unionsmarknaden under det 

föregående året, 

 e) organisera unionsomfattande program 

för återkallande, 

 f) vid behov dra tillbaka 
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typgodkännandeintyg, 

 g) utföra revisioner av nationella 

typgodkännandemyndigheter och tekniska 

tjänster, däribland interna tekniska 

tjänster, 

 h) bedöma nationella begränsande 

åtgärder och anta beslut, 

 i) ålägga straffavgifter. 

 När byrån utför sina uppgifter ska den 

handla oberoende och objektivt samt 

uteslutande i unionens intresse, och den 

ska vara fullt ansvarig inför 

Europaparlamentet, kommissionen och 

Europeiska unionens domstol. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Ändringsförslag  353 

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

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 89 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Sanktioner Sanktioner och ansvar 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Ändringsförslag  354 

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

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 89 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Bristande överensstämmelse med 

typgodkännandekraven enligt denna 

förordning eller någon av de rättsakter 

som förtecknas i bilaga IV hos fordon, 

komponenter, system eller separata 

tekniska enheter, eller beviljande av 

typgodkännande på grundval av oriktiga 

uppgifter, ifall detta fastställts genom 

överensstämmelseprovningar, 

överensstämmelseinspektioner eller andra 

metoder. 

Or. en 



 

AM\1121947SV.docx  PE589.565v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

29.3.2017 A8-0048/355 

Ändringsförslag  355 

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

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 89 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Om det fastställs att fordon, 

komponenter, system eller separata 

tekniska enheter inte överensstämmer 

med typgodkännandekraven enligt denna 

förordning eller någon av de rättsakter 

som förtecknas i bilaga IV bör de 

ekonomiska aktörerna ansvara för skada 

som de berörda fordonen orsakar ägarna 

på grund av bristande överensstämmelse 

eller till följd av återkallelse. 

Or. en 

 

 


