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29.3.2017 A8-0048/341 

Poprawka  341 

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

w imieniu grupy Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) W celu zagwarantowania 

niezależności nadzoru nad działaniami w 

zakresie udzielania homologacji typu na 

szczeblu krajowym oraz zapewnienia, aby 

pojazdy, części i komponenty 

udostępniane na rynku były zgodne z 

homologacją typu i mającym 

zastosowanie ustawodawstwem 

uprawnienia do nadzoru rynku należy 

przekazać Europejskiej Agencji Nadzoru 

Pojazdów. Agencja powinna bazować na 

potencjale Wspólnego Centrum 

Badawczego i powinna posiadać Komitet 

Sterujący składający się z niezależnych 

ekspertów w dziedzinie uregulowań 

motoryzacyjnych, zdrowia publicznego i 

środowiska, z przedstawicieli organizacji 

działających na rzecz ochrony 

konsumentów oraz środowiska i zdrowia 

publicznego, a także z władz lokalnych, 

wyznaczanych przez Parlament 

Europejski. Agencja powinna badać 

skargi dotyczące braku zgodności i 

powinna podawać wszystkie swoje wnioski 

i uwagi do publicznej wiadomości. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W celu zapewnienia szybkiego działania i skutecznego wykorzystania dostępnych zasobów w 

Komisji należy utworzyć niezależną agencję nadzoru na szczeblu Unii bazującą na obecnym 

potencjale laboratoriów emisji z pojazdów (VELA) Wspólnego Centrum Badawczego. 

Agencją powinien zarządzać Komitet Sterujący składający się z niezależnych ekspertów 

wyznaczanych przez Parlament Europejski (w liczbie podobnej do liczby członków Zarządu 

Europejskiej Agencji Środowiska oraz innych agencji) i powinna ona działać z zachowaniem 

pełnej przejrzystości. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Poprawka  342 

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

w imieniu grupy Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja organizuje i przeprowadza lub 

wymaga przeprowadzania, w stosownym 

zakresie, badań i inspekcji pojazdów, 

układów, komponentów i oddzielnych 

zespołów technicznych już udostępnionych 

na rynku, w celu sprawdzenia, czy te 

pojazdy, układy, komponenty i oddzielne 

zespoły techniczne są zgodne z 

homologacjami typu i z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, jak również w celu 

zapewnienia prawidłowości homologacji 

typu. 

Europejska Agencja Nadzoru Pojazdów 

(EVSA, zwana dalej „Agencją”) 
organizuje i przeprowadza lub wymaga 

przeprowadzania, w stosownym zakresie, 

badań i inspekcji pojazdów, układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych już udostępnionych na rynku, 

w celu sprawdzenia, czy te pojazdy, 

układy, komponenty i oddzielne zespoły 

techniczne są zgodne z homologacjami 

typu i z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, jak również w celu zapewnienia 

prawidłowości homologacji typu. 

 (W przypadku przyjęcia niniejsza 

poprawka będzie miała zastosowanie do 

całego tekstu, zwłaszcza do art. 9 ust. 1–3, 

art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 1, art. 30 ust. 3, 

art. 54 ust. 2, art. 54 ust. 8 zdanie pierwsze 

oraz ostatnie odniesienie do „Komisji”, a 

także do art. 90 ust. 1).  

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka zgodna z poprawką nr 91 komisji IMCO i identyczna z poprawką nr 44 komisji 
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ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Poprawka  343 

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

w imieniu grupy Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Sprawozdanie A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Agencja finansowana jest z opłat 

krajowych wnoszonych przez producenta i 

pobieranych od wszystkich nowych 

pojazdów sprzedanych w Unii zgodnie z 

art. 30 ust. 2a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka identyczna z poprawką nr 57 komisji ENVI. 

 

 


