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Forslag til henstilling 

Punkt 33 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

33. opfordrer i denne forbindelse til 

oprettelse af et europæisk tilsynsorgan for 

motorkøretøjer; 

33. mener i denne forbindelse, at 

oprettelse af et europæisk tilsynsorgan for 

motorkøretøjer ikke opfylder behovet for 

at reagere hurtigt på skandalen og blot vil 

skabe et ekstra administrativt lag med 

høje omkostninger og ringe merværdi; 

mener, at Kommissionen er den rette 

institution til at påtage sig disse nye 

beføjelser, og at den nye ordning bør 

forhindre medlemsstaterne i at gribe ind i 

disse nye beføjelser; 

Or. en 
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Forslag til henstilling 

Punkt 39 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

39. opfordrer til, at der oprettes en 

gebyrstruktur, som skal sikre en korrekt 

og uafhængig finansiering af 

typegodkendelse, markedsovervågning og 

aktiviteter i tekniske tjenester;  er af den 

opfattelse, at 

typegodkendelsesmyndighederne skal 

gøres ansvarlige for at kontrollere de 

kommercielle og økonomiske forbindelser 

mellem bilproducenter og -leverandører på 

den ene side og tekniske tjenester på den 

anden side for at forhindre 

interessekonflikter; 

39. opfordrer til en korrekt og 

uafhængig finansiering af 

typegodkendelse, markedsovervågning og 

aktiviteter i tekniske tjenester, f.eks. 

gennem oprettelse af en gebyrstruktur via 

medlemsstaternes nationale budgetter, 

eller ved en kombination af disse metoder; 
er af den opfattelse, at 

typegodkendelsesmyndighederne skal 

gøres ansvarlige for at kontrollere de 

kommercielle og økonomiske forbindelser 

mellem bilproducenter og -leverandører på 

den ene side og tekniske tjenester på den 

anden side for at forhindre 

interessekonflikter; 

Or. en 

 

 


