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Predlog spremembe  5 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju 

Osnutek priporočila 

Odstavek 33 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

33. v zvezi s tem poziva k vzpostavitvi 

evropskega organa za nadzor vozil; 

33. v zvezi s tem meni, da vzpostavitev 

evropskega organa za nadzor vozil ni 

odgovor na potrebo po hitrem odzivu na 

škandal in bo zgolj ustvarila dodatno plast 

birokracije z visokimi stroški in nizko 

dodano vrednostjo; meni, da je Komisija 

tista institucija, ki naj bi neposredno 

prejela nova pooblastila, in da bi moral 

novi sistem državam članicam 

preprečevati poseganje v ta nova 

pooblastila; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/6 

Predlog spremembe  6 

Dita Charanzová 

v imenu skupine ALDE 

 

Osnutek priporočila B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu Preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju  

Osnutek priporočila 

Odstavek 39 

 

Osnutek priporočila Predlog spremembe 

39. poziva k vzpostavitvi strukture 

pristojbin za zagotovitev ustreznega in 

neodvisnega financiranja homologacije, 

nadzora trga in dejavnosti tehničnih služb; 

meni, da bi morali biti homologacijski 

organi odgovorni za preverjanje 

trgovinskih in gospodarskih odnosov med 

proizvajalci avtomobilov in dobavitelji na 

eni in tehničnih služb na drugi strani, da bi 

preprečili navzkrižja interesov; 

39. poziva k ustreznemu in 

neodvisnemu financiranju homologacije, 

nadzoru trga in dejavnosti tehničnih služb, 

na primer z vzpostavitvijo strukture 

pristojbin, s financiranjem iz nacionalnih 

proračunov držav članic ali s kombinacijo 

obeh metod; meni, da bi morali biti 

homologacijski organi odgovorni za 

preverjanje trgovinskih in gospodarskih 

odnosov med proizvajalci avtomobilov in 

dobavitelji na eni in tehničnih služb na 

drugi strani, da bi preprečili navzkrižja 

interesov; 

Or. en 

 

 


