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29.3.2017 A8-0048/341 

Τροπολογία  341 

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

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ανεξάρτητη εποπτεία των 

δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου σε 

εθνικό επίπεδο, και η συμμόρφωση στην 

έγκριση τύπου και στην ισχύουσα 

νομοθεσία των οχημάτων, εξαρτημάτων 

και κατασκευαστικών στοιχείων που 

διατίθενται στην αγορά, θα πρέπει να 

ανατεθούν αρμοδιότητες εποπτείας της 

αγοράς σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Εποπτείας Οχημάτων. Ο Οργανισμός θα 

πρέπει να βασίζεται στις ικανότητες του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών και θα πρέπει 

να διαθέτει διευθύνουσα επιτροπή 

αποτελούμενη από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες στους τομείς του 

ρυθμιστικού πλαισίου για τον κλάδο του 

αυτοκινήτου, της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος, και από εκπροσώπους 

οργανώσεων προστασίας των 

καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας, και των τοπικών αρχών, 

που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 

διερευνά τις καταγγελίες μη 

συμμόρφωσης και να δημοσιοποιεί όλα 

τα πορίσματα και όλες τις εργασίες του. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Με σκοπό την έγκαιρη αξιοποίηση και την αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων πόρων της 

Επιτροπής, ο ανεξάρτητος οργανισμός εποπτείας σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να 

συγκροτηθεί με βάση τις υπάρχουσες ικανότητες των εργαστηρίων VELA του ΚΚΕρ. Ο 

Οργανισμός θα πρέπει να διευθύνεται από διευθύνουσα επιτροπή αποτελούμενη από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οριζόμενους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κατά τον τρόπο 

που ισχύει για ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠ και άλλων οργανισμών) και 

θα πρέπει να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Τροπολογία  342 

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

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί, ή 

ζητεί να διενεργηθούν, σε επαρκή κλίμακα, 

δοκιμές και επιθεωρήσεις σε οχήματα, 

συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη 

διατεθεί στην αγορά, με σκοπό την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης των εν 

λόγω οχημάτων, συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων με τις εγκρίσεις τύπου 

και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη 

διασφάλιση της ορθότητας των εγκρίσεων 

τύπου. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εποπτείας 

Οχημάτων (EVSA) («ο Οργανισμός») 
οργανώνει και διενεργεί, ή ζητεί να 

διενεργηθούν, σε επαρκή κλίμακα, δοκιμές 

και επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, 

κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές 

τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί 

στην αγορά, με σκοπό την επαλήθευση της 

συμμόρφωσης των εν λόγω οχημάτων, 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων με τις 

εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα 

νομοθεσία, καθώς και τη διασφάλιση της 

ορθότητας των εγκρίσεων τύπου. 

 (Εφόσον εγκριθεί, η παρούσα τροπολογία 

θα εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου, 

και ειδικότερα στα άρθρα 9 παράγραφοι 1 

έως 3, 9 παράγραφος 5, 10 παράγραφος 1, 

30 παράγραφος 3, 54 παράγραφος 2, 54 

παράγραφος 8 πρώτη πρόταση και 

τελευταία αναφορά στην «Επιτροπή», και 

90 παράγραφος 1).  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι συμβατή με την τροπολογία 91 της IMCO. Είναι ταυτόσημη με την 

τροπολογία 44 της ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Τροπολογία  343 

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

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Ο Οργανισμός χρηματοδοτείται 

μέσω εθνικών τελών που καταβάλλονται 

από τον κατασκευαστή και επιβάλλονται 

σε όλα τα νέα οχήματα που πωλούνται 

στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 30 

παράγραφος 2α. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι ταυτόσημη με την τροπολογία 57 της ENVI. 

 

 


