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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.3.2017 A8-0048/341 

Muudatusettepanek  341 

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

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julie Girling 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Et tagada riikliku tasandi 

tüübikinnitustegevuse sõltumatu 

järelevalve ning see, et turul 

kättesaadavaks tehtud sõidukid, osad ja 

komponendid vastavad tüübikinnitusele ja 

kohaldatavatele õigusaktidele, tuleks 

Euroopa sõidukite järelevalveametile 

anda turujärelevalvevolitused. Amet peaks 

tuginema Teadusuuringute Ühiskeskuse 

võimekusele ning tal peaks olema 

juhtkomitee, mis koosneb autotööstuse 

reguleerimise, rahvatervise ja keskkonna 

valdkonna sõltumatutest ekspertidest ning 

tarbija- ja keskkonna- ja rahvatervise 

kaitse organisatsioonide ja kohalike 

ametiasutuste esindajatest, kelle nimetab 

Euroopa Parlament. Amet peaks uurima 

mittevastavust puudutavaid kaebusi ning 

tegema kõik oma järeldused ja 

kaalutlused üldsusele kättesaadavaks. 

Or. en 

Selgitus 

Tegevuse kiireks alustamiseks ja komisjoni olemasolevate ressursside tõhusaks kasutamiseks 

tuleks luua liidu tasandi sõltumatu järelevalveamet, kasutades ära Teadusuuringute 

Ühiskeskuse sõidukite heitkoguste laboratooriumi (VELA) olemasolevat võimekust. Ametit 
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peaks juhtima juhtkomitee, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi määratud sõltumatud 

eksperdid (samamoodi nagu EEA ja muude olemasolevate ametite haldusnõukogude mitmed 

liikmed) ja see peaks tegutsema täiesti läbipaistvalt. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Muudatusettepanek  342 

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

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julie Girling 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon korraldab ja teeb (või laseb teha) 

piisava ulatusega vastavuse kontrollimise 

katseid ja ülevaatusi juba turul 

kättesaadavaks tehtud sõidukitele, 

süsteemidele, osadele ja eraldi 

seadmestikele, et kontrollida, kas need 

sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi 

seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja 

asjaomastele õigusaktidele ning tagada 

tüübikinnituste õigsus.. 

Euroopa sõidukite järelevalveamet 

(EVSA, edaspidi „amet“) korraldab ja teeb 

(või laseb teha) piisava ulatusega vastavuse 

kontrollimise katseid ja ülevaatusi juba 

turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, 

süsteemidele, osadele ja eraldi 

seadmestikele, et kontrollida, kas need 

sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi 

seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja 

asjaomastele õigusaktidele, ning tagada 

tüübikinnituste õigsus. 

 (Kui muudatusettepanek vastu võetakse, 

kohaldatakse seda kogu teksti ulatuses, 

eelkõige artikli 9 lõigete 1–3, artikli 9 lõike 

5, artikli 10 lõike 1, artikli 30 lõike 3, 

artikli 54 lõike 2, artikli 54 lõike 8 esimese 

lause ja viimase viite komisjonile ning 

artikli 90 lõike 1 suhtes.)  

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on kooskõlas IMCO-komisjoni muudatusettepanekuga 91.Identne ENVI-

komisjoni muudatusettepanekuga 44. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Muudatusettepanek  343 

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

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Julie Girling 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Ametit rahastatakse tootja 

makstavate riiklike tasude kaudu, mida 

kohaldatakse kõigile liidus müüdud 

uutele sõidukitele kooskõlas artikli 30 

lõikega 2 a. 

Or. en 

Selgitus 

Identne ENVI-komisjoni muudatusettepanekuga 57. 

 

 


