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29.3.2017 A8-0048/349 

Pakeitimas 349 

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

S&D frakcijos vardu 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) šiuo reglamentu, pirmiausia 

įtraukiant rinkos priežiūros nuostatas, 

turėtų būti sustiprinama dabartinė tipo 

patvirtinimo sistema. Automobilių 

sektoriaus rinkos priežiūra turėtų būti 

nustatoma nurodant tiekimo grandinėje 

veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų 

pareigas, valstybėse narėse veikiančių 

vykdymo užtikrinimo institucijų 

atsakomybės sritis ir priemones, kurių 

reikėtų imtis nustačius rinkoje automobilių 

pramonės gaminius, dėl kurių kyla didelis 

pavojus saugai arba aplinkai arba kurie 

neatitinka tipo patvirtinimo reikalavimų; 

(8) šiuo reglamentu, pirmiausia 

įtraukiant rinkos priežiūros nuostatas, 

turėtų būti sustiprinama dabartinė tipo 

patvirtinimo sistema. Automobilių 

sektoriaus rinkos priežiūra turėtų būti 

nustatoma nurodant tiekimo grandinėje 

veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų 

pareigas, valstybėse narėse veikiančių 

vykdymo užtikrinimo institucijų 

atsakomybės sritis ir priemones, kurių 

reikėtų imtis nustačius rinkoje automobilių 

pramonės gaminius, dėl kurių kyla didelis 

pavojus saugai arba aplinkai arba kurie 

neatitinka tipo patvirtinimo reikalavimų; 

taip pat tam reikėtų įsteigti Europos 

transporto priemonių priežiūros agentūrą; 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Pakeitimas 350 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (40a) šis reglamentas nedaro poveikio 

vartotojų teisei ginti savo teises, 

pasinaudojant prieinamais privačiojo 

teisės normų vykdymo užtikrinimo 

mechanizmais, įskaitant kolektyvinius 

ieškinius, ir viešojo nuostatų vykdymo 

užtikrinimo priemonėms, visų pirma 

kompetentingų nacionalinių institucijų, 

Agentūros ar Komisijos įgaliojimams 

nurodyti už pažeidimą atsakingam 

gamintojui kompensuoti vartotojams žalą, 

kurią jie patyrė dėl to pažeidimo, be kita 

ko, išmokėti pinigines kompensacijas, 

arba jam nurodyti grąžinti pelną, gautą 

dėl nuostatų nesilaikymo, be kita ko, 

nurodyti tą pelną pervesti į valstybės 

biudžetą; 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Pakeitimas 351 

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

S&D frakcijos vardu 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Šiuo reglamentu įsteigiama 

Europos transporto priemonių priežiūros 

agentūra (toliau - Agentūra). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Pakeitimas 352 

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

S&D frakcijos vardu 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Agentūros užduotys 

 Atsižvelgiant į 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 58, 

71 ir 90 straipsnius, Agentūra vykdo šiuo 

reglamentu nustatytas užduotis ir visų 

pirma: 

 a) tvirtina nacionalinių institucijų 

parengtus metinius ar daugiamečius 

nacionalinius rinkos priežiūros planus; 

 b) koordinuoja nacionalinių rinkos 

priežiūros institucijų veiklą ir priima 

lemiamą sprendimą, jeigu tų institucijų 

nuomonės skiriasi; 

 c) administruoja Vykdymo užtikrinimo 

forumą ir jam pirmininkauja; 

 d) organizuoja eksploatuojamų transporto 

priemonių, sistemų, komponentų ir 

atskirų techninių mazgų atitikties patikras 

– turi būti patikrinta bent 20 % 

praėjusiais metais Europos rinkai 

pateiktų modelių; 

 e) organizuoja ES masto atšaukimo 

programas; 
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 f) prireikus panaikina tipo patvirtinimo 

liudijimą; 

 g) atlieka nacionalinių tipo patvirtinimo 

institucijų ir technikos tarnybų, įskaitant 

vidines technikos tarnybas, auditą; 

 h) vertina nacionalines ribojamąsias 

priemones ir priima sprendimus; 

 i) skiria administracines baudas. 

 Vykdydama savo užduotis, Agentūra 

veikia nepriklausomai, objektyviai ir paiso 

vien tik Sąjungos interesų. Agentūra 

visapusiškai atskaitinga Europos 

Parlamentui, Komisijai ir Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismui. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Pakeitimas 353 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

89 straipsnio antraštė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sankcijos Sankcijos ir atsakomybė 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Pakeitimas 354 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

89 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) atitikties tikslais vykdytais 

bandymais arba patikrinimais, arba 

kitomis priemonėmis nustačius, kad 

transporto priemonės, jų komponentai ar 

atskiri techniniai mazgai neatitinka šiame 

reglamente arba bet kuriame akte iš IV 

priede išvardytų norminių aktų nustatytų 

tipo patvirtinimo reikalavimų arba kad 

tipas patvirtintas remiantis neteisingais 

duomenimis. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Pakeitimas 355 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų 

sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

89 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Nustačius, kad transporto 

priemonės, jų komponentai ar atskiri 

techniniai mazgai neatitinka šiame 

reglamente arba bet kuriame akte iš IV 

priede išvardytų norminių aktų nustatytų 

tipo patvirtinimo reikalavimų, 

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų 

atsakyti už bet kokią su tuo neatitikimu 

susijusių transporto priemonių savininkų 

dėl neatitikties ar atšaukimo patirtą žalą. 

Or. en 

 

 


