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29.3.2017 A8-0048/333 

Изменение  333 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Съображение 20 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) С цел да се гарантира, че 

всички данни, идващи от изпитвания 

за официално признаване на 

национално равнище са верни, и че се 

предотвратяват всички евентуални 

манипулации, Европейската комисия 

следва да оправомощи Европейската 

агенция за надзор на превозните 

средства измежду своите 

съществуващи органи. Техническите 

служби на Европейската агенция за 

надзор на превозните средства следва 

да бъдат създадени в лабораториите 

на Съвместния изследователски 

център, което би могло, по 

целесъобразност, да се приложи с 

такси, наложени на производителите 

на автомобили, пропорционални на 

продажната цена на превозните 

средства и изчислени по такъв начин, 

че да не оказват значително влияние 

върху въпросната цена. Европейската 

агенция за надзор на превозните 

средства следва да извършва редовни 

проверки на съответствието на 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните 

технически възли с предвидените в 

настоящия регламент изисквания, 
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както и с редовността на 

одобренията на типа. Тези проверки 

следва да се извършват по отношение 

на поне 20% от броя модели, пуснати 

на европейския пазар през 

предходната година, посредством 

проверки по документи и изпитвания 

при реални пътни условия и 

лабораторни изпитвания въз основа 

на статистически значими извадки. 

Резултатите от тези тестове следва 

да бъдат изцяло достъпни за 

обществеността чрез уебсайта на 

Европейската комисия. 

Or. en 

Обосновка 

В много европейски страни политическата връзка между автомобилните 

производители и правителствата стана неоспорима след избухването на скандала 

„Дизелгейт“. Текстът, одобрен от комисията IMCO определя задължението за всяка 

държава членка да проверява 20% от новите модели, пускани на пазара. Това прави 

много по-трудно за производителите на автомобили да дават подвеждащи данни за 

емисиите, но за да стане системата за мониторинг по-стабилна и да се предпазят 

гражданите от измами, е необходим трети, независими орган на европейско равнище, 

за да се проверят повторно изпитванията за одобряване на типа, извършени на 

национално равнище. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Изменение  334 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 

извършват редовни проверки на 

степента на съответствие на превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли с 

предвидените в настоящия регламент 

изисквания, както и на редовността 

на одобренията на типа. Тези 

проверки се извършват с подходящ 

мащаб посредством проверки по 

документи и изследвания при реални 

пътни и лабораторни условия въз 

основа на статистически значими 

проби. При тази своя дейност органите 

за надзор на пазара вземат предвид 

установените принципи за оценка на 

риска, жалби и друга информация. 

1. Органите за надзор на пазара 

извършват редовни изпитвания и 

инспекции в съответствие с годишните 

национални програми, одобрени 

съгласно параграфи 2 и 3, за да 

удостоверят, че превозните средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли са в съответствие с 

одобренията на типа и на 

приложимото законодателство. Тези 

изпитвания и инспекции се 

извършват наред с другото 

посредством лабораторни 

изпитвания и изпитвания на 

емисиите в реални условия на 

движение въз основа на релевантни 

статистически извадки и се 

допълват с проверки по документи. 

Органите гарантират, че 

подложените на изпитване за 

одобряване на типа автомобили 

съответстват напълно на онези, 

които предстои да бъдат пуснати на 

пазара. Държавите членки извършват 

ежегодни изпитвания или инспекции 

на определен брой типове, които 

общо са най-малко 20% от броя 

типове, пуснати на пазара в същата 
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държава членка през предходната 

година. При тази своя дейност органите 

за надзор на пазара вземат предвид 

установените принципи за оценка на 

риска, обосновани оплаквания и друга 

относима информация, включително 

резултати от изпитвания, 

публикувани от признати трети 

страни, нови технологии на пазара, 

доклади от периодичните технически 

инспекции и данни от пътното 

дистанционно отчитане. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е допълнително към изменение 77 на комисията IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Изменение  335 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Органите за надзор на пазара 

могат да разчитат на независими 

организации за изпитвания за 

изпълнението на техническите 

задачи, като например изпитвания 

или инспекции. Органът за надзор на 

пазара носи отговорност за 

резултатите. Когато се използват 

технически служби за целите на 

настоящия член, органите за надзор 

на пазара гарантират, че се 

използват услугите на техническа 

служба, различна от тази, извършила 

първоначалното изпитване за 

одобряване на типа. Предоставянето 

на техническа подкрепа за 

производителите следва да бъде 

несъвместимо с предоставянето на 

такава подкрепа за националните 

органи по одобряване на типа. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е допълнително към изменение 78 на комисията IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Изменение  336 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията организира и провежда 

(или изисква извършването на), в 

подходящ мащаб, изпитвания и 

инспекции на превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, които вече са пуснати 

на пазара, с цел да удостовери, че тези 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли 

съответстват на одобренията на типа и 

на приложимото законодателство, както 

и за да гарантира редовността на 

одобренията на типа. 

Европейската агенция за надзор на 

превозните средства, чрез 

лабораториите на Съвместния 

изследователски център, организира и 

провежда или изисква да се извършат, 

по отношение на поне 20% от броя 

модели, пуснати на европейския пазар 

през предходната година, изпитвания и 

инспекции на превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, които вече са пуснати 

на пазара, с цел да удостовери, че тези 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли 

съответстват на одобренията на типа и 

на приложимото законодателство, както 

и за да гарантира редовността на 

одобренията на типа. 

 (Ако бъде прието, настоящото 

изменение следва да се прилага 

хоризонтално в текста и по-специално 

за членове 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 58, 71 и 90.) 

Or. en 
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Обосновка 

Изменението е допълнително към изменение 91 на комисията IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Изменение  337 

Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. За всеки автомобил, пуснат на 

пазара на Европейския съюз, 

производителят заплаща на 

Европейската агенция за надзор на 

превозните средства такса, която е 

пропорционална на продажната цена 

на превозното средство, изчислена по 

такъв начин, че да няма значително 

въздействие върху въпросната цена. 

Тези такси се налагат в 

съответствие с член 30, параграф 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Изменение  338 

Марко Дзуло, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

Елеонора Еви 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 76 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 76 заличава се 

Собствени технически служби на 

производителя 

 

1. Възможно е собствена 

техническа служба на производител 

да бъде определена за дейности от 

категория А, посочени в член 72, 

параграф 1, буква а), единствено по 

отношение на регулаторните актове, 

изброени в приложение XV. 

Собствената техническа служба 

представлява отделна, обособена 

част от предприятието на 

производителя и не участва в 

проектирането, производството, 

доставката или техническото 

обслужване на превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които тя оценява. 

 

2. Собствената техническа 

служба отговаря на следните 

изисквания: 

 

а) тя е акредитирана от 

национален орган по акредитация 

съгласно определението в член 2, 
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точка 11 от Регламент (ЕО) 

№ 765/2008 и в съответствие с 

допълнения 1 и 2 към приложение V 

към настоящия регламент; 

б) собствената техническа 

служба и нейният персонал са 

организационно обособена единица, 

която разполага с методи за 

докладване в рамките на 

предприятието на производителя, от 

което тя е част, чрез което се 

осигурява и доказва пред съответния 

национален орган по акредитация 

нейната безпристрастност; 

 

в) собствената техническа 

служба и нейните служители не 

изпълняват никакви дейности, които 

могат да бъдат в конфликт с 

тяхната независимост или почтено 

поведение при изпълнение на 

дейностите, за които са определени; 

 

г) тя предоставя услугите си 

изключително на предприятието на 

производителя, от което е част. 

 

3. Не е необходимо собствената 

техническа служба да се нотифицира 

до Комисията по смисъла на член 78, 

но производителят, към чието 

предприятие принадлежи тази 

служба, или националният орган по 

акредитация предоставят 

информация за акредитацията на 

тази служба на органа по 

одобряването на типа по негово 

искане. 

 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 88, за 

да изменя приложение ХV така, че да 

бъдат взети предвид техническите и 

регулаторните промени посредством 

актуализиране на списъка на 

регулаторните актове и 

ограниченията, които те съдържат. 
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Or. en 

 

 


