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29.3.2017 A8-0048/341 

Pozměňovací návrh  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Aby byl zajištěn nezávislý dohled 

nad činnostmi schvalování typu na 

vnitrostátní úrovni a to, že vozidla, části a 

součástky dostupné na trhu budou v 

souladu se schválením typu a platnými 

právními předpisy, měly by být pravomoci 

týkající se tržního dozoru uděleny 

Evropské agentuře pro dozor v oblasti 

vozidel. Tato agentura by se měla opírat o 

schopnosti Společného výzkumného 

střediska a měla by mít řídící výbor 

složený z nezávislých odborníků v oblasti 

regulace automobilového odvětví, 

veřejného zdraví a životního prostředí, 

jakož i ze zástupců spotřebitelských a 

ekologických organizací a organizací pro 

ochranu veřejného zdraví a místních 

orgánů, které jmenuje Evropský 

parlament. Tato agentura by měla 

prošetřovat stížnosti na nesplnění 

předpisů a všechna svá zjištění a jednání 

zveřejňovat. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu včasného provozování a efektivního využívání stávajících zdrojů Komise by měla na 
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základě existujících schopností laboratoří JRC VELA být založena nezávislá agentura pro 

dohled na úrovni Unie. Tuto agenturu by měl řídit řídící výbor sestávající z nezávislých 

odborníků jmenovaných Evropským parlamentem (podobně jako správní rady agentury EEA 

a dalších stávajících agentur) a měl by pracovat za plné transparentnosti. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Pozměňovací návrh  342 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise organizuje a provádí v přiměřeném 

rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, 

systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků již 

dodaných na trh nebo nařídí provedení 

těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato 

vozidla, systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky ve shodě se 

schváleními typu a platnými právními 

předpisy, a zajistit správnost schválení 

typu. 

Evropská agentura pro dozor v oblasti 

vozidel (EVSA) (dále jen „agentura“) 
organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu 

zkoušky a kontroly vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků již dodaných na trh nebo 

nařídí provedení těchto zkoušek s cílem 

ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, 

konstrukční části a samostatné technické 

celky ve shodě se schváleními typu a 

platnými právními předpisy, a zajistit 

správnost schválení typu. 

 (Pokud bude přijata, bude tato změna platit 

pro celý text, a zejména pro čl. 9 odst. 1 až 

3), čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 1, čl. 30 odst. 

3, čl. 54 odst. 2, čl. 54 odst. 8 první větu a 

poslední odkaz na „Komisi“, a na čl. 90 

odst. 1.)  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem výboru IMCO 91. Je totožný 

s pozměňovacím návrhem výboru ENVI 44. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Pozměňovací návrh  343 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Agentura je financována 

prostřednictvím vnitrostátních poplatků 

placených výrobci a vybíraných za 

všechna nová vozidla prodaná na území 

Unie v souladu s čl. 30 odst. 2a. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je totožný s pozměňovacím návrhem výboru ENVI 57. 

 

 


