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29.3.2017 A8-0048/341 

Amendamentul  341 

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

în numele Grupului Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Pentru a asigura supravegherea 

independentă a activităților de omologare 

de tip la nivel național, precum și 

conformitatea vehiculelor, pieselor și 

componentelor puse la dispoziție pe piață 

cu omologarea de tip și cu legislația 

aplicabilă, competențele de supraveghere 

a pieței ar trebui conferite unei Agenții 

europene pentru supravegherea stării 

vehiculelor. Agenția ar trebui să se bazeze 

pe capacitățile Centrului Comun de 

Cercetare și să aibă un comitet director 

alcătuit din experți independenți din 

domeniul reglementărilor în sectorul 

autovehiculelor, precum și din domeniul 

sănătății publice și al mediului și din 

reprezentanți ai organizațiilor pentru 

consumatori, pentru mediu și pentru 

protecția sănătății publice și ai 

autorităților locale, desemnați de 

Parlamentul European. Agenția ar trebui 

să investigheze reclamațiile referitoare la 

nerespectarea reglementărilor și să facă 

publice toate constatările și deliberările 

sale. 

Or. en 
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Justificare 

Pentru o funcționare oportună și o utilizare eficientă a resurselor existente în cadrul 

Comisiei, agenția independentă pentru supravegherea la nivelul Uniunii ar trebui înființată 

pe baza capacităților existente ale laboratoarelor VELA ale JRC. Agenția ar trebui condusă 

de un comitet director alcătuit din experți independenți desemnați de Parlamentul European 

(similar cu Consiliul de administrație al AEM și al altor agenții existente și cu același număr 

de membri) și ar trebui să funcționeze în deplină transparență. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Amendamentul  342 

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

în numele Grupului Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia organizează și efectuează sau cere 

să fie efectuate la o scară adecvată 

încercări și controale ale vehiculelor, 

sistemelor, componentelor și unităților 

tehnice separate deja puse la dispoziție pe 

piață, pentru a verifica dacă vehiculele, 

sistemele, componentele sau unitățile 

tehnice separate sunt conforme cu 

omologările de tip și cu legislația 

aplicabilă, precum și pentru a se asigura de 

corectitudinea omologării de tip. 

Agenția europeană pentru supravegherea 

stării vehiculelor (EVSA) (denumită, în 

continuare „agenția”) organizează și 

efectuează sau cere să fie efectuate la o 

scară adecvată încercări și controale ale 

vehiculelor, sistemelor, componentelor și 

unităților tehnice separate deja puse la 

dispoziție pe piață, pentru a verifica dacă 

vehiculele, sistemele, componentele sau 

unitățile tehnice separate sunt conforme cu 

omologările de tip și cu legislația 

aplicabilă, precum și pentru a se asigura de 

corectitudinea omologării de tip. 

 [Dacă se adoptă, prezentul amendament se 

va aplica întregului text, în special la 

articolul 9 alineatele (1) - (3), la articolul 

9 alineatul (5), la articolul 10 alineatul (1), 

la articolul 30 alineatul (3), la articolul 54 

alineatul (2), la articolul 54 alineatul (8) 

prima teză și ultima trimitere la „Comisie” 

și la articolul 90 alineatul (1).]  

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

Justificare 

Amendamentul este compatibil cu amendamentul 91 al Comisiei IMCO și identic cu 

amendamentul 44 al Comisiei ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Amendamentul  343 

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

în numele Grupului Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Agenția este finanțată prin taxe 

naționale plătite de producător și 

percepute asupra tuturor vehiculelor noi 

vândute în Uniune, în conformitate cu 

articolul 30 alineatul (2a). 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul este identic cu amendamentul 57 al Comisiei ENVI. 

 

 


