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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.3.2017 A8-0048/341 

Módosítás  341 

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

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) A típusjóváhagyási tevékenységek 

nemzeti szintű független felügyeletének 

biztosítása érdekében, valamint hogy a 

forgalmazott járművek, alkatrészek és 

alkotóelemek megfeleljenek a 

típusjóváhagyásnak és az alkalmazandó 

jogszabályoknak, a piacfelügyeleti 

hatásköröket az Európai Járműfelügyeleti 

Ügynökségre kell átruházni. Az 

Ügynökséget a Közös Kutatóközpont 

infrastruktúráján alapulva kell 

kialakítani, az Európai Parlament által 

kijelölt, a gépjárműipari szabályozás, a 

közegészségügy és a környezetvédelem 

terén aktív független szakértőkből, 

valamint a fogyasztó-, környezet- és 

közegészségvédelmi szervezetek, illetve a 

helyi hatóságok képviselőiből álló 

irányítóbizottsággal. Az Ügynökségnek ki 

kell vizsgálni a meg nem felelésre 

vonatkozó panaszokat, és valamennyi 

eredményét és következtetését elérhetővé 

kell tennie a nyilvánosság számára. 

Or. en 
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Indokolás 

Az időbeli működés és a Bizottság meglévő forrásainak hatékony felhasználása érdekében az 

uniós szintű felügyeletet ellátó független ügynökséget a JRC VELA laboratóriumok meglévő 

infrastruktúráján alapulva kell létrehozni. Az Ügynökséget az Európai Parlament által kijelölt 

független szakértőkből álló irányítóbizottságnak kell vezetnie (az EEA és más meglévő 

ügynökségek igazgatótanácsa tagjai számához hasonlóan), és teljes átláthatóság mellett kell 

működnie. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Módosítás  342 

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

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A már forgalomba hozott járműveken, 

rendszereken, alkotóelemeken és önálló 

műszaki egységeken a Bizottság megfelelő 

mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket 

szervez és végez, vagy elrendeli ezek 

elvégzését, annak érdekében, hogy 

ellenőrizze, az érintett járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e a 

típusjóváhagyásnak és a vonatkozó 

jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa 

a típusjóváhagyások helytállóságát. 

A már forgalomba hozott járműveken, 

rendszereken, alkotóelemeken és önálló 

műszaki egységeken az Európai 

Járműfelügyeleti Ügynökség (ESVA) („az 

Ügynökség”) megfelelő mértékű 

vizsgálatokat és ellenőrzéseket szervez és 

végez, vagy elrendeli ezek elvégzését, 

annak érdekében, hogy ellenőrizze, az 

érintett járművek, rendszerek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 

megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a 

vonatkozó jogszabályoknak, valamint hogy 

biztosítsa a típusjóváhagyások 

helytállóságát. 

 (Elfogadása esetén ez a módosítás a szöveg 

egészére, és különösen a 9. cikk (1)–(3) 

bekezdésére, a 9. cikk (5) bekezdésére, a 

10. cikk (1) bekezdésére, a 30. cikk (3) 

bekezdésére, az 54. cikk (2) bekezdésére, az 

54. cikk (8) bekezdésének első mondatára 

és a „Bizottság” utolsó említésére és a 90. 

cikk (1) bekezdésére is vonatkozik.)  

Or. en 
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Indokolás 

A módosítás összhangban áll az IMCO bizottság 91. módosításával. Megegyezik az ENVI 

bizottság 44. módosításával. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Módosítás  343 

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

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az Ügynökséget a gyártók által 

fizetett nemzeti díjból kell finanszírozni, 

amelyet a 30. cikk (2a) bekezdésével 

összhangban az Unióban értékesített 

valamennyi új járműre ki kell vetni. 

Or. en 

Indokolás 

Megegyezik az ENVI bizottság 57. módosításával. 

 

 


