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29.3.2017 A8-0048/341 

Amendement  341 

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

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julie Girling 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Om onafhankelijke 

controle op typegoedkeuringsactiviteiten 

op nationaal niveau te garanderen en 

ervoor te zorgen dat op de markt 

gebrachte voertuigen en onderdelen 

conform de typegoedkeuringen en de 

toepasselijke wetgeving zijn, moeten 

markttoezichtsbevoegdheden worden 

overgedragen aan een Europees 

Agentschap voor toezicht op voertuigen. 

Het Agentschap moet steunen op 

capaciteiten van het Gemeenschappelijk 

Centrum voor onderzoek en moet een 

bestuur hebben dat bestaat uit 

onafhankelijke deskundigen op het vlak 

van automobielregelgeving, 

volksgezondheid en milieu, en 

vertegenwoordigers van organisaties 

inzake consumenten-, milieu- en 

volksgezondheidsbescherming, en lokale 

autoriteiten, aangewezen door het 

Europees Parlement. Het Agentschap 

moet klachten van niet-conformiteit 

onderzoeken en al zijn bevindingen en 

deliberaties openbaar maken. 

Or. en 
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Motivering 

In het belang van een tijdige functionering en efficiënt gebruik van bestaande middelen bij de 

Commissie moet het onafhankelijk Agentschap voor toezicht op Unieniveau worden opgericht 

op basis van bestaande capaciteiten van het laboratorium voor voertuigemissies van het 

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. Het Agentschap moet worden beheerd door 

een bestuur dat bestaat uit door het Europees Parlement aangewezen onafhankelijke 

deskundigen (zoals een aantal leden van de raad van bestuur van het Europees 

Milieuagentschap en andere agentschappen) en moet volledig transparant functioneren. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Amendement  342 

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

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julie Girling 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie organiseert en verricht op 

toereikende schaal tests en keuringen van 

voertuigen, systemen, onderdelen en 

technische eenheden die reeds op de markt 

zijn aangeboden, of laat deze verrichten, 

om te controleren of die voertuigen, 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden conform de typegoedkeuringen 

zijn en aan de toepasbare wetgeving 

voldoen, alsook om de juistheid van de 

typegoedkeuringen te waarborgen. 

Het Europees Agentschap voor toezicht op 

voertuigen (EVSA, hierna "het 

Agentschap") organiseert en verricht op 

toereikende schaal tests en keuringen van 

voertuigen, systemen, onderdelen en 

technische eenheden die reeds op de markt 

zijn aangeboden, of laat deze verrichten, 

om te controleren of die voertuigen, 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden conform de typegoedkeuringen 

zijn en aan de toepasbare wetgeving 

voldoen, alsook om de juistheid van de 

typegoedkeuringen te waarborgen. 

 (Indien dit amendement wordt 

aangenomen, moet het voor de hele tekst 

gelden, en in het bijzonder voor artikel 9, 

leden 1 tot 3, artikel 9, lid 5, artikel 10, lid 

1, artikel 30, lid 3, artikel 54, lid 2, artikel 

54, lid 8, eerste zin en de laatste verwijzing 

naar "Commissie", en artikel 90, lid 1.)  

Or. en 

Motivering 

Het amendement is verenigbaar met IMCO-amendement 91 en identiek aan ENVI-



 

AM\1121942NL.docx  PE598.565v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

amendement 44. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Amendement  343 

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

namens de Verts/ALE-Fractie 

Julie Girling 

 

Verslag A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Overeenkomstig artikel 30, lid 2 

bis, wordt het Agentschap gefinancierd 

door middel van nationale vergoedingen 

die door de fabrikant worden betaald en 

die worden geheven op alle nieuwe, in de 

Unie verkochte voertuigen. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement is identiek aan ENVI-amendement 57. 

 

 


