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29.3.2017 A8-0048/349 

Ændringsforslag  349 

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

for S&D-Gruppen 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

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

Forslag til forordning 

Recital – 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Denne forordning bør styrke den 

nuværende ramme for typegodkendelse, 

navnlig gennem indførelsen af 

bestemmelser om markedsovervågning. 

Markedsovervågningen i 

automobilsektoren bør indføres ved at 

præcisere de forpligtelser, der påhviler de 

erhvervsdrivende i forsyningskæden, 

ansvarsområderne for de retshåndhævende 

myndigheder i medlemsstaterne, og de 

foranstaltninger, der skal træffes, når der 

på markedet konstateres produkter, der 

udgør alvorlige sikkerhedsmæssige eller 

miljømæssige risici, eller som ikke 

opfylder typegodkendelseskravene. 

(8) Denne forordning bør styrke den 

nuværende ramme for typegodkendelse, 

navnlig gennem indførelsen af 

bestemmelser om markedsovervågning. 

Markedsovervågningen i 

automobilsektoren bør indføres ved at 

præcisere de forpligtelser, der påhviler de 

erhvervsdrivende i forsyningskæden, 

ansvarsområderne for de retshåndhævende 

myndigheder i medlemsstaterne, og de 

foranstaltninger, der skal træffes, når der 

på markedet konstateres produkter, der 

udgør alvorlige sikkerhedsmæssige eller 

miljømæssige risici, eller som ikke 

opfylder typegodkendelseskravene, og ved 

at oprette et europæisk tilsynsorgan for 

motorkøretøjer. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Ændringsforslag  350 

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

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 40 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (40a) Denne forordning berører ikke 

forbrugerens ret til at søge afhjælpning i 

henhold til de tilgængelige private 

håndhævelsesmekanismer, herunder 

kollektive søgsmål, og til offentlige 

håndhævelsesforanstaltninger, navnlig de 

kompetente nationale myndigheders, 

tilsynsorganets eller Kommissionens 

beføjelser til at pålægge den fabrikant, der 

har ansvaret for en overtrædelse, at yde 

kompensation til forbrugere, der har lidt 

skade som følge af overtrædelsen, 

herunder bl.a. økonomisk kompensation, 

eller kræve tilbagebetaling af gevinster 

opnået ved manglende overholdelse, 

herunder at disse gevinster betales til 

statskassen. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Ændringsforslag  351 

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

for S&D-Gruppen 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

for Verts/ALE-Gruppen 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Ved denne forordning oprettes Det 

Europæiske Tilsynsorgan for 

Motorkøretøjer ("agenturet"). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Ændringsforslag  352 

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

for S&D-Gruppen 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Agenturets opgaver 

 I forbindelse med artikel 8, 9, 10, 24, 51, 

52, 53, 58, 71 og 90 udfører agenturet de 

opgaver, der fastsættes ved denne 

forordning, navnlig følgende: 

 a) godkende de nationale 

markedsovervågningsplaner, der 

udarbejdes af de nationale myndigheder 

på årsbasis eller over en flerårig periode 

 b) koordinere de nationale 

markedsovervågningsmyndigheders 

arbejde og have det sidste ord i tilfælde af 

uenighed mellem dem 

 c) styre og lede forummet om 

håndhævelse 

 d) organisere overensstemmelsesprøvning 

af køretøjer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheder for mindst 

20 % af antallet af modeller, der er blevet 

markedsført i Europa i det foregående år 

 e) organisere tilbagekaldelsesprogrammer 

for hele Europa 

 f) inddrage typegodkendelsesattester, når 
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det er relevant 

 g) foretage audit af nationale 

typegodkendende myndigheder og 

tekniske tjenester, herunder interne 

tekniske tjenester 

 h) evaluere nationale restriktive 

foranstaltninger og træffe afgørelser 

 i) pålægge administrative bøder. 

 Agenturet skal ved udførelsen af sine 

opgaver handle uafhængigt og objektivt 

og udelukkende i Unionens interesse og 

være fuldt ansvarlig over for Europa-

Parlamentet, Kommissionen og Den 

Europæiske Unions Domstol. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Ændringsforslag  353 

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

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 89 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sanktioner Sanktioner og ansvar 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Ændringsforslag  354 

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

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 89 – stk. 2 – litra c a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) hvis det er fastsat ved hjælp af 

prøvninger eller eftersyn med henblik på 

overholdelse, eller ved hjælp af alternative 

metoder, at køretøjer, komponenter eller 

separate tekniske enheder ikke er i 

overensstemmelse med de 

typegodkendelseskrav, der er fastsat i 

denne forordning eller en anden retsakt, 

der er opstillet i bilag IV, eller at 

typegodkendelsen er udstedt på baggrund 

af ukorrekte data. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Ændringsforslag  355 

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

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af 

systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 89 – stk. 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Hvis det er fastsat, at køretøjer, 

komponenter, systemer eller separate 

tekniske enheder ikke overholder de 

typegodkendelseskrav, der er fastsat i 

denne forordning eller nogen af de 

retsakter, som er opstillet i bilag IV, bør 

de erhvervsdrivende være ansvarlige for 

de skader, der er forvoldt ejerne af berørte 

køretøjer som et resultat af manglende 

overholdelse eller efter en 

tilbagekaldelsesaktion. 

Or. en 

 

 


