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29.3.2017 A8-0048/333 

Ändringsförslag  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 20a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) För att säkerställa att alla data 

som härrör från 

överensstämmelseprovningar på nationell 

nivå är sanningsenliga och för att 

förhindra eventuella manipulationer, bör 

Europeiska kommissionen bemyndiga ett 

av sina befintliga organ att fungera som 

en europeisk myndighet för fordonstillsyn 

(Europeiska myndigheten för 

fordonstillsyn). De tekniska tjänsterna vid 

Europeiska myndigheten för 

fordonstillsyn bör inrättas i gemensamma 

forskningscentrumets laboratorier. Om 

lämpligt skulle detta kunna genomföras 

genom avgifter som tas ut från 

biltillverkarna, i förhållande till 

fordonens försäljningspris, beräknat på 

ett sätt som inte har någon betydande 

inverkan på priset i fråga. Europeiska 

myndigheten för fordonstillsyn bör 

regelbundet genomföra kontroller för att 

se till att fordon, system, komponenter och 

separata tekniska enheter 

överensstämmer med kraven i denna 

förordning och att deras 

typgodkännanden är korrekta. Dessa 

kontroller bör utföras med avseende på 

minst 20 procent av de modeller som 

släppts ut på unionsmarknaden under det 

föregående året, genom 

dokumentkontroller, provningar under 
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faktisk körning och laboratorieprovningar 

på grundval av statistiskt relevanta urval. 

Resultaten av dessa provningar bör utan 

begränsningar offentliggöras på 

Europeiska kommissionens webbplats. 

Or. en 

Motivering 

I många europeiska länder har den politiska kopplingen mellan biltillverkare och regeringar 

kommit att bli obestridlig sedan Dieselgate-skandalen. I den text som godkänts av IMCO-

utskottet fastställs skyldigheten för var och en av medlemsstaterna att kontrollera 20 procent 

av de nya modeller som släppts ut på marknaden. Detta gör det betydligt svårare för 

biltillverkare att fuska i fråga om utsläpp. För att förbättra övervakningssystemet och skydda 

medborgarna mot bedrägerier behöver det emellertid på unionsnivå inrättas ett tredje, 

oberoende organ med uppdraget att dubbelkontrollera överensstämmelseprovningar som 

utförs på nationell nivå. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Ändringsförslag  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Marknadstillsynsmyndigheterna ska 

regelbundet genomföra kontroller för att se 

till att fordon, system, komponenter och 

separata tekniska enheter överensstämmer 

med kraven i denna förordning och att 

deras typgodkännanden är riktiga. 

Kontrollerna ska utföras i lämplig 

omfattning, genom dokumentkontroller, 

provningar under faktisk körning och 

laboratorieprovningar på grundval av 

statistiskt relevanta urval. Under sin 

verksamhet ska 

marknadstillsynsmyndigheterna beakta 

vedertagna principer för riskbedömning, 

klagomål och andra upplysningar. 

1. Marknadstillsynsmyndigheterna ska 

regelbundet genomföra provningar och 

inspektioner i enlighet med nationella 

årliga program som godkänts i enlighet 

med punkterna 2 och 3 för att se till att 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter överensstämmer med 

typgodkännandena och tillämplig 

lagstiftning. Dessa provningar och 

inspektioner ska genomföras genom bl.a. 

laboratorieprovningar och 

utsläppsprovningar under faktisk 

körning, på grundval av statistiskt 

relevanta urval, och de ska kompletteras 

med dokumentkontroller. Myndigheterna 

ska säkerställa att fordon som 

underkastas typgodkännandeprovning 

exakt motsvarar dem som kommer att 

släppas ut på marknaden. 

Medlemsstaterna ska årligen genomföra 

provningar eller inspektioner av ett antal 

typer, som ska uppgå till minst 20 procent 

av det antal typer som släpptes ut på 

marknaden i respektive medlemsstat 

under det föregående året. Under sin 

verksamhet ska 

marknadstillsynsmyndigheterna beakta 

vedertagna principer för riskbedömning, 

motiverade klagomål och andra relevanta 

upplysningar, inbegripet provningsresultat 
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som offentliggjorts av erkända tredje 

parter, nya tekniker på marknaden, 

rapporter från periodiska tekniska 

inspektioner och uppgifter från 

fjärranalysenheter på vägarna. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslag 77 från IMCO-utskottet.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Ändringsförslag  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 8 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Marknadstillsynsmyndigheterna 

får anlita oberoende 

provningsorganisationer för tekniska 

uppgifter, t.ex. provningar eller 

inspektioner. 

Marknadstillsynsmyndigheten ska bära 

det fortsatta ansvaret för resultaten. Om 

tekniska tjänster ges i uppdrag att utföra 

det som avses i den här artikeln ska 

marknadstillsynsmyndigheterna 

säkerställa att en annan teknisk tjänst 

används än den som utförde provningen 

avseende det ursprungliga 

typgodkännandet. Tillhandahållande av 

tekniskt stöd till tillverkare bör göras 

oförenligt med tillhandahållande av 

sådant stöd till de nationella 

typgodkännandemyndigheterna. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslag 78 från IMCO-utskottet.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Ändringsförslag  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 9 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska organisera och 

genomföra eller låta genomföra provningar 

och inspektioner i tillräcklig omfattning av 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter som redan är tillgängliga 

på marknaden, för att kontrollera att 

fordonen, systemen, komponenterna och de 

separata tekniska enheterna 

överensstämmer med typgodkännandena 

och med tillämplig lagstiftning samt för att 

se till att typgodkännandena är korrekta. 

Europeiska myndigheten för 

fordonstillsyn ska, genom gemensamma 

forskningscentrumets laboratorier och 

med avseende på minst 20 procent av de 

modeller som släppts ut på 

unionsmarknaden under det föregående 

året, organisera och genomföra eller låta 

genomföra provningar och inspektioner av 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter som redan är tillgängliga 

på marknaden, för att kontrollera att 

fordonen, systemen, komponenterna och de 

separata tekniska enheterna 

överensstämmer med typgodkännandena 

och med tillämplig lagstiftning samt för att 

säkerställa att typgodkännandena är 

korrekta. 

 (Om denna ändring antas ska hela texten 

anpassas i överensstämmelse härmed, 

särskilt artiklarna 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 71 och 90.) 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslag 91 från IMCO-utskottet.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Ändringsförslag  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

för EFDD-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 9 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. För varje fordon som släpps ut på 

marknaden i EU ska tillverkaren till 

Europeiska myndigheten för 

fordonstillsyn betala ett belopp som står i 

förhållande till försäljningspriset för det 

berörda fordonet och som beräknats på ett 

sätt som inte har någon betydande 

inverkan på priset i fråga. Dessa avgifter 

ska tas ut i enlighet med artikel 30.2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Ändringsförslag  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

Eleonora Evi 

 

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 76 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 76 utgår 

Tillverkarens interna tekniska tjänster  

1. En intern teknisk tjänst hos en 

tillverkare får bara utses för verksamhet i 

kategori A enligt artikel 72.1 a, med 

avseende på de rättsakter som förtecknas i 

bilaga XV. En intern teknisk tjänst ska 

utgöra en separat och urskiljbar del av 

tillverkarens företag och får inte 

medverka i konstruktion, tillverkning, 

leverans eller underhåll av de fordon, 

system, komponenter eller separata 

tekniska enheter som den bedömer. 

 

2. En intern teknisk tjänst ska 

uppfylla följande krav: 

 

a) Den är ackrediterad av ett 

nationellt ackrediteringsorgan enligt 

definitionen i artikel 2.11 i förordning 

(EG) nr 765/2008 och i enlighet med 

tilläggen 1 och 2 till bilaga V till den här 

förordningen. 

 

b) Den interna tekniska tjänsten, 

inbegripet dess personal, är 

organisatoriskt åtskild och ha 

rapporteringsmetoder inom det 

tillverkarföretag som de ingår i som 

säkerställer att den är opartisk, och 
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styrker detta för det berörda nationella 

ackrediteringsorganet. 

c) Varken den interna tekniska 

tjänsten eller dess personal deltar i någon 

verksamhet som kan påverka dess 

oberoende och integritet i samband med 

de verksamhetskategorier för vilka den 

utsetts. 

 

d) Den tillhandahåller sina tjänster 

uteslutande till det tillverkarföretag som 

den ingår i. 

 

3. En intern teknisk tjänst behöver 

inte anmälas till kommissionen enligt 

artikel 78, men information om dess 

ackreditering ska lämnas av den 

tillverkare som den är en del av, eller av 

det nationella ackrediteringsorganet, till 

typgodkännandemyndigheten på denna 

myndighets begäran. 

 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 88 om ändring av bilaga XV för att 

ta hänsyn till teknikens och regelverkets 

utveckling genom att uppdatera 

förteckningen över rättsakter och 

begränsningar i dessa rättsakter. 

 

Or. en 

 

 


