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Poprawka  5 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym  

Projekt zalecenia 

Ustęp 33 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

33. w związku z tym wzywa do 

utworzenia europejskiej agencji nadzoru 

pojazdów; 

33. w związku z tym uważa, że 

utworzenie europejskiej agencji nadzoru 

pojazdów nie odpowiada potrzebie 

szybkiego działania w reakcji na skandal i 

stworzy po prostu – wysokim kosztem – 

dodatkowy poziom administracji o niskiej 

wartości dodanej; uważa, że Komisja jest 

właściwą instytucją do przyjęcia 

bezpośrednio tych nowych uprawnień 

oraz że nowy system powinien 

uniemożliwiać państwom członkowskim 

ingerowanie w te nowe uprawnienia; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/6 

Poprawka  6 

Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt zalecenia B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

w imieniu Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym 

w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym  

Projekt zalecenia 

Ustęp 39 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

39. apeluje o ustanowienie struktury 

opłat, aby zapewnić właściwe i niezależne 

finansowanie homologacji typu, nadzoru 

rynku i działalności służb technicznych; 

uważa, że organy udzielające homologacji 

typu powinny ponosić odpowiedzialność 

za sprawdzenie handlowych i 

ekonomicznych stosunków między 

producentami samochodów i dostawcami z 

jednej strony a służbami technicznymi z 

drugiej strony, aby zapobiegać konfliktom 

interesów; 

39. apeluje o właściwe i niezależne 

finansowanie homologacji typu, nadzoru 

rynku i działalności służb technicznych, na 

przykład dzięki ustanowieniu struktury 

opłat, za pośrednictwem budżetów 

krajowych państw członkowskich bądź w 

drodze połączenia tych dwóch metod; 

uważa, że organy udzielające homologacji 

typu powinny ponosić odpowiedzialność 

za sprawdzenie handlowych i 

ekonomicznych stosunków między 

producentami samochodów i dostawcami z 

jednej strony a służbami technicznymi z 

drugiej strony, aby zapobiegać konfliktom 

interesów; 

Or. en 

 

 


