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29.3.2017 A8-0048/349 

Pozměňovací návrh  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

za skupinu S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Toto nařízení by mělo posílit 

současný rámec pro schvalování typu, a to 

zejména zavedením ustanovení o dozoru 

nad trhem. Dozor nad trhem v 

automobilovém odvětví by měl být 

zaveden určením povinností 

hospodářských subjektů v dodavatelském 

řetězci, odpovědností donucovacích orgánů 

v členských státech a opatření, jež mají být 

přijata, pokud jsou na trhu zjištěny výrobky 

automobilového průmyslu, které 

představují závažná bezpečnostní nebo 

environmentální rizika nebo které nesplňují 

požadavky na schválení typu. 

(8) Toto nařízení by mělo posílit 

současný rámec pro schvalování typu, a to 

zejména zavedením ustanovení o dozoru 

nad trhem. Dozor nad trhem v 

automobilovém odvětví by měl být 

zaveden určením povinností 

hospodářských subjektů v dodavatelském 

řetězci, odpovědností donucovacích orgánů 

v členských státech a opatření, jež mají být 

přijata, pokud jsou na trhu zjištěny výrobky 

automobilového průmyslu, které 

představují závažná bezpečnostní nebo 

environmentální rizika nebo které nesplňují 

požadavky na schválení typu, a také 

vytvořením Evropské agentury pro dohled 

nad vozidly. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Pozměňovací návrh  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 40 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (40a) Tímto nařízením nejsou dotčena 

ani práva spotřebitele dožadovat se 

nápravy v rámci mechanismů 

soukromoprávního prosazování práva, mj. 

na základě hromadné žaloby, ani opatření 

veřejného prosazování práva, zejména 

pravomoci příslušných orgánů členských 

států, agentury nebo Komise nařídit 

výrobci odpovědnému za porušování 

právních předpisů, aby spotřebitele, kteří 

byli v důsledku toho poškozeni, mj. 

finančně odškodnil, nebo nařídit vrácení 

zisku, který vznikl v důsledku porušování 

právních předpisů, včetně jeho úhrady 

do veřejného rozpočtu. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Pozměňovací návrh  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

za skupinu S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

za skupinu Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Tímto nařízením se zřizuje 

Evropská agentura pro dohled nad vozidly 

(dále jen „agentura“). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Pozměňovací návrh  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

za skupinu S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Úkoly agentury 

 V souvislosti s články 8, 9, 10, 24, 51, 52, 

53, 58, 71 a 90 plní agentura úkoly 

stanovené v tomto nařízení, zejména: 

 a) schvaluje plán dozoru nad 

vnitrostátním trhem, který vypracovávají 

orgány členských států na ročním 

a víceletém základě; 

 b) koordinuje činnost orgánů členských 

států pro dozor nad trhem a v případě 

neshod mezi nimi má rozhodující slovo; 

 c) řídí fórum pro výměnu informací o 

vynucování právních předpisů a předsedá 

mu; 

 d) organizuje testování vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných 

technických celků za provozu alespoň 

u 20 % počtu modelů uvedených 

na evropský trh v předcházejícím roce; 

 e) organizuje celoevropské programy 

na stažení vozidel z trhu; 

 f) v odůvodněných případech odebírá 
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certifikáty schválení typu; 

 g) provádí audity orgánů členských států 

pro schvalování typu a technických 

zkušeben, včetně vnitropodnikových 

technických zkušeben; 

 h) posuzuje restriktivní opatření 

členských států a přijímá rozhodnutí; 

 i) ukládá správní pokuty. 

 Při výkonu své činnosti jedná agentura 

nezávisle a objektivně a pouze v zájmu 

Unie, přičemž je plně odpovědná 

Evropskému parlamentu, Komisi 

a Soudnímu dvoru Evropské unie. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Pozměňovací návrh  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 89 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sankce Sankce a odpovědnost 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Pozměňovací návrh  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 89 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) pokud se na základě zkoušek nebo 

kontroly dodržování předpisů či jiným 

způsobem zjistí, že vozidla, konstrukční 

součásti, systémy nebo samostatné 

technické celky nesplňují požadavky 

pro schválení typu stanovené v tomto 

nařízení či některém z regulačních aktů 

uvedených v příloze IV nebo že schválení 

typu bylo uděleno na základě nesprávných 

údajů. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Pozměňovací návrh  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 89 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Pokud se zjistí, že vozidla, 

konstrukční součásti, systémy nebo 

samostatné technické celky nesplňují 

požadavky pro schválení typu stanovené 

v tomto nařízení či některém 

z regulačních aktů uvedených 

v příloze IV, měly by nést hospodářské 

subjekty odpovědnost za veškerou škodu 

způsobenou majitelům příslušných vozidel 

v důsledku nedodržování předpisů nebo 

stažení vozidel z trhu. 

Or. en 

 

 


