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29.3.2017 A8-0048/341 

Pozmeňujúci návrh  341 

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

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Julie Girling 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) S cieľom zabezpečiť na 

vnútroštátnej úrovni nezávislý dohľad 

nad činnosťami typového schválenia, a to, 

aby vozidlá, časti a súčiastky prístupné na 

trhu vyhovovali typovému schváleniu a 

platným právnym predpisom, by 

právomoci v oblasti dohľadu nad trhom 

mali byť prenesené na európsku agentúru 

pre dohľad nad vozidlami. Agentúra by 

mala vychádzať z možností Spoločného 

výskumného centra a mala by mať 

riadiaci výbor pozostávajúci z nezávislých 

odborníkov v oblasti regulácie 

automobilového priemyslu, verejného 

zdravia a životného prostredia, zástupcov 

organizácií spotrebiteľov a organizácií na 

ochranu životného prostredia a verejného 

zdravia, ako aj miestnych orgánov, 

ktorých určí Európsky parlament. 

Agentúra by mala vyšetrovať sťažnosti 

týkajúce sa porušovania povinností a 

zverejňovať všetky svoje zistenia a úvahy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme včasných opatrení a účinného využívania existujúcich zdrojov v Komisii by mala byť 
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zriadená nezávislá agentúra pre dohľad na úrovni Únie na základe existujúcich kapacít 

laboratórií JRC pre emisie. Agentúru by sa mal riadiť riadiaci výbor zložený z nezávislých 

odborníkov vymenovaných Európskym parlamentom (podobným spôsobom ako počet členov 

správnej rady Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a iných existujúcich agentúr) a jej 

činnosť by mala byť úplne transparentná. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Pozmeňujúci návrh  342 

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

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Julie Girling 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia v primeranom rozsahu organizuje 

a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie 

skúšok a kontrol vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na 

trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, 

systémy, komponenty a samostatné 

technické jednotky v súlade s typovými 

schváleniami a platnými právnymi 

predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť 

typových schválení. 

Európska agentúra pre dohľad nad 

vozidlami (EVSA) (ďalej len „agentúra“) 
v primeranom rozsahu organizuje a 

vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie 

skúšok a kontrol vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na 

trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, 

systémy, komponenty a samostatné 

technické jednotky v súlade s typovými 

schváleniami a platnými právnymi 

predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť 

typových schválení. 

 (V prípade prijatia sa tento pozmeňujúci 

návrh bude vzťahovať na celý text, a najmä 

na článok 9 ods. 1 až 3, článok 9 ods. 5, 

článok 10 ods. 1, článok 30 ods. 3, článok 

54 ods. 2, článok 54 ods. 8 prvú vetu a 

posledný odkaz na „Komisiu“, a článok 90 

ods. 1.) 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je kompatibilný s pozmeňujúcim návrhom výboru IMCO č. 91. a je 
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rovnaký ako pozmeňujúci návrh výboru ENVI č. 44. 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

29.3.2017 A8-0048/343 

Pozmeňujúci návrh  343 

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

v mene skupiny Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Agentúra je financovaná z 

vnútroštátnych poplatkov platených 

výrobcami a vyberaných za všetky nové 

vozidlá predané v Únii v súlade s článkom 

30 ods. 2a. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rovnaký ako pozmeňujúci návrh výboru ENVI č. 57. 

 

 


