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29.3.2017 A8-0048/341 

Ändringsförslag  341 

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

för Verts/ALE-gruppen 

Julie Girling 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Skäl 20a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) För att säkerställa oberoende 

tillsyn över typgodkännandeverksamheten 

på nationell nivå, och säkerställa att 

fordon, delar och komponenter som 

tillhandahålls på marknaden 

överensstämmer med typgodkännandet 

och tillämplig lagstiftning, bör en 

europeisk byrå med ansvar för 

fordonstillsyn tilldelas 

marknadstillsynsbefogenheter. Denna 

byrå bör bygga på gemensamma 

forskningscentrumets kapaciteter och bör 

ledas av en styrkommitté bestående av 

oberoende experter på området reglering 

av bilindustrin, folkhälsoområdet och 

miljöområdet samt företrädare från 

konsument- och miljöorganisationer, 

folkhälsoskyddsorganisationer samt 

lokala myndigheter, utsedda av 

Europaparlamentet. Byrån bör utreda 

klagomål om bristande överensstämmelse 

och offentliggöra alla sina slutsatser och 

överläggningar. 

Or. en 
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Motivering 

För att uppnå skyndsam och effektiv användning av de befintliga resurserna vid 

kommissionen bör den oberoende tillsynsbyrån på unionsnivå inrättas på grundval av de 

befintliga kapaciteterna i gemensamma forskningscentrumets Vela-laboratorier. Byrån bör 

ledas av en styrkommitté bestående av oberoende experter utsedda av Europaparlamentet 

(likt ett antal ledamöter i EEA:s styrelse och i styrelserna för andra befintliga byråer), och 

den bör drivas med full insyn. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

29.3.2017 A8-0048/342 

Ändringsförslag  342 

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

för Verts/ALE-gruppen 

Julie Girling 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska organisera och 

genomföra eller låta genomföra provningar 

och inspektioner i tillräcklig omfattning av 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter som redan är tillgängliga 

på marknaden, för att kontrollera att 

fordonen, systemen, komponenterna och de 

separata tekniska enheterna 

överensstämmer med typgodkännandena 

och med tillämplig lagstiftning samt för att 

se till att typgodkännandena är korrekta. 

Europeiska byrån för fordonstillsyn 

(nedan kallad byrån) ska organisera och 

genomföra eller låta genomföra provningar 

och inspektioner i tillräcklig omfattning av 

fordon, system, komponenter och separata 

tekniska enheter som redan är tillgängliga 

på marknaden, för att kontrollera att 

fordonen, systemen, komponenterna och de 

separata tekniska enheterna 

överensstämmer med typgodkännandena 

och med tillämplig lagstiftning samt för att 

se till att typgodkännandena är korrekta. 

 (Om denna ändring antas ska hela texten 

anpassas i överensstämmelse härmed, 

särskilt artiklarna 9.1–9.3, 9.5, 10.1, 30.3, 

54.2 och 54.8 första meningen och sista 

hänvisningen till ”kommissionen” samt 

artikel 90.1.)  

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är förenligt med IMCO:s ändringsförslag 91 och identiskt med ENVI:s 

ändringsförslag 44. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Ändringsförslag  343 

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

för Verts/ALE-gruppen 

Julie Girling 

 

Betänkande A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt 

av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Byrån ska finansieras med hjälp 

av nationella avgifter som ska betalas av 

tillverkaren och som ska tas ut på alla nya 

fordon som säljs i unionen, i enlighet med 

artikel 30.2a. 

Or. en 

Motivering 

Identiskt med ENVI:s ändringsförslag 57. 

 

 


