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29.3.2017 A8-0048/341 

Grozījums Nr.  341 

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

Verts/ALE grupas vārdā 

Julie Girling  

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

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

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Eiropas Transportlīdzekļu 

uzraudzības aģentūra būtu jāpilnvaro 

veikt tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu 

neatkarīgu pārraudzību pār to, kā valsts 

līmenī tiek veiktas tipa apstiprināšanas 

darbības un ka tirgū pieejamie 

transportlīdzekļi, detaļas un sastāvdaļas 

atbilst tipa apstiprinājumam un tiesību 

aktiem, kas ir piemērojami. Aģentūra 

būtu jāveido, pamatojoties uz Kopīgā 

pētniecības centra veiktspēju, un tā būtu 

jāvada koordinācijas komitejai, kuras 

sastāvā, ko izraudzītos Eiropas 

Parlaments, būtu neatkarīgi autobūves 

regulējuma, sabiedrības veselības un vides 

jomu eksperti, patērētāju aizsardzības, kā 

arī vides un sabiedrības veselības 

aizsardzības organizāciju pārstāvji un 

vietējo pašvaldību pārstāvji. Aģentūrai 

būtu jāizskata sūdzības par neatbilstību 

un jānodrošina, ka publiski ir pieejami 

visi tās konstatētie fakti un informācija 

par apspriešanās procesu. 

Or. en 
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Pamatojums 

Lai panāktu, ka laicīgi darbojas un ir lietderīgi izmantoti Komisijas rīcībā jau esošie resursi, 

būtu jāizveido neatkarīga aģentūra pārraudzībai Savienības līmenī, kura strādātu, 

pamatojoties uz Kopīgā pētniecības centra Transportlīdzekļu emisiju (VELA) laboratoriju 

pašreizējo veiktspēju. Aģentūra būtu jāvada koordinācijas komitejai, kuras sastāvā būtu 

neatkarīgi eksperti, ko izraudzītos Eiropas Parlaments (līdzīgi kā tas notiek vairāku Eiropas 

Vides aģentūras un citu esošo aģentūru valdes locekļu gadījumā) un jānodrošina, lai tās 

darbība būtu pilnībā pārredzama. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Grozījums Nr.  342 

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

Verts/ALE grupas vārdā 

Julie Girling  

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija organizē un atbilstīgā apmērā 

veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu 

transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību testus un 

pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie 

transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un 

atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa 

apstiprinājumiem un piemērojamajiem 

tiesību aktiem, kā arī nolūkā nodrošināt 

tipa apstiprinājumu pareizību. 

Eiropas Transportlīdzekļu uzraudzības 

aģentūra (turpmāk „Aģentūra”) organizē 

un atbilstīgā apmērā veic vai pieprasa veikt 

tirgū pieejamu transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

testus un pārbaudes, lai pārliecinātos, ka 

šie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas 

un atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa 

apstiprinājumiem un attiecīgajiem tiesību 

aktiem, kas ir piemērojami, un lai 

nodrošinātu tipa apstiprinājumu pareizību. 

 (Ja šo grozījumu pieņems, to piemēros visā 

tekstā un jo īpaši 9. panta 1. līdz 3. punktā, 

9. panta 5. punktā, 10. panta 1. punktā, 

30. panta 3. punktā, 54. panta 2. punktā, 

54. panta 8. punktā no pirmā teikuma līdz 

pēdējai atsaucei uz Komisiju, kā arī 

90. panta 1. punktā.)  

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums atbilst IMCO komitejas ierosinātajam grozījumam Nr. 91.Tāds pats kā ENVI 

komitejas ierosinātais grozījums Nr. 44. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Grozījums Nr.  343 

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

Verts/ALE grupas vārdā 

Julie Girling  

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Aģentūru finansē ar valstu 

nodevām, ko saskaņā ar 30. panta 

2.a punktu maksā ražotāji un ko uzliek 

visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, 

kurus tirgo Savienībā. 

Or. en 

Pamatojums 

Tāds pats kā ENVI komitejas ierosinātais grozījums Nr. 57. 

 

 


