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29.3.2017 A8-0048/349 

Amendamentul  349 

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

în numele Grupului S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prezentul regulament ar trebui să 

consolideze actualul cadru de omologare, 

în special prin introducerea unor dispoziții 

privind supravegherea pieței. 

Supravegherea pieței în sectorul 

autovehiculelor ar trebui introdusă prin 

precizarea obligațiilor care revin 

operatorilor economici din lanțul de 

aprovizionare, a responsabilităților 

autorităților de aplicare a legii din statele 

membre, precum și a măsurilor care trebuie 

luate în cazul în care pe piață sunt întâlnite 

produse din industria autovehiculelor care 

prezintă riscuri grave pentru siguranță sau 

pentru mediu sau care nu îndeplinesc 

cerințele de omologare de tip. 

(8) Prezentul regulament ar trebui să 

consolideze actualul cadru de omologare, 

în special prin introducerea unor dispoziții 

privind supravegherea pieței. 

Supravegherea pieței în sectorul 

autovehiculelor ar trebui introdusă prin 

precizarea obligațiilor care revin 

operatorilor economici din lanțul de 

aprovizionare, a responsabilităților 

autorităților de aplicare a legii din statele 

membre, precum și a măsurilor care trebuie 

luate în cazul în care pe piață sunt întâlnite 

produse din industria autovehiculelor care 

prezintă riscuri grave pentru siguranță sau 

pentru mediu sau care nu îndeplinesc 

cerințele de omologare de tip, precum și 

prin înființarea unei Agenții europene 

pentru supravegherea stării vehiculelor. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Amendamentul  350 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 40 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (40a) Prezentul regulament nu aduce 

atingere drepturilor consumatorilor de a 

solicita acțiuni de remediere în cadrul 

mecanismelor de punere în aplicare 

private disponibile, printre care acțiunile 

colective, și nici măsurilor de punere în 

aplicare publice, în special competențelor 

autorităților naționale de resort, ale 

agenției sau ale Comisiei de a constrânge 

producătorul responsabil de încălcare să 

asigure despăgubirea consumatorilor care 

au suferit prejudicii în urma respectivei 

încălcări, inclusiv, printre altele, 

despăgubiri de natură financiară, sau de 

a impune restituirea profiturilor obținute 

în urma neconformității, inclusiv vărsarea 

acestora în conturile publice. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Amendamentul  351 

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

în numele Grupului S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Prezentul regulament instituie 

Agenția europeană pentru supravegherea 

stării vehiculelor (denumită în continuare 

„agenția”). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Amendamentul  352 

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

în numele Grupului S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Sarcinile agenției 

 În temeiul articolelor 8, 9, 10, 24, 51, 52, 

53, 58, 71 și 90, agenția îndeplinește 

sarcinile stabilite de prezentul regulament 

și, în special, următoarele: 

 (a) aprobă planurile naționale de 

supraveghere a pieței elaborate de 

autoritățile naționale pe bază anuală sau 

multianuală; 

 (b) coordonează activitatea autorităților 

naționale de supraveghere a pieței și are 

ultimul cuvânt în cazul unor dezacorduri 

între acestea; 

 (c) gestionează și prezidează Forumul 

privind punerea în aplicare; 

 (d) organizează încercări privind 

conformitatea în funcționare a 

vehiculelor, a sistemelor, a componentelor 

și a unităților tehnice separate pentru cel 

puțin 20 % din numărul de modele plasate 

pe piața europeană în anul precedent; 

 (e) organizează programe de rechemare la 

nivelul întregii UE; 

 (f) retrage, atunci când este cazul, 
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certificate de omologare de tip; 

 (g) realizează audituri ale autorităților 

naționale de omologare de tip și ale 

serviciilor tehnice, inclusiv ale serviciilor 

tehnice interne; 

 (h) evaluează măsurile restrictive 

naționale și adoptă decizii; 

 (i) impune amenzi administrative. 

 În realizarea acestor sarcini, agenția 

acționează independent, obiectiv și 

exclusiv în interesul Uniunii și răspunde 

pe deplin în fața Parlamentului 

European, a Comisiei și a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Amendamentul  353 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 89 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sancțiuni Sancțiuni și responsabilități 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Amendamentul  354 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 89 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) în cazul în care se stabilește, prin 

intermediul unor încercări sau inspecții în 

scopuri de conformitate sau al altor 

mijloace alternative, că vehiculele, 

componentele, sistemele sau unitățile 

tehnice separate nu respectă cerințele de 

omologare de tip prevăzute în prezentul 

regulament sau în oricare dintre actele de 

reglementare enumerate în anexa IV sau 

că omologarea de tip a fost acordată pe 

baza unor date incorecte. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Amendamentul  355 

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

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 89 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. În cazul în care se stabilește că 

vehiculele, componentele, sistemele sau 

unitățile tehnice separate nu respectă 

cerințele de omologare de tip prevăzute în 

prezentul regulament sau în oricare dintre 

actele de reglementare enumerate în 

anexa IV, operatorii economici ar trebui 

să fie răspunzători pentru orice prejudiciu 

cauzat proprietarilor vehiculelor afectate 

ca urmare a neconformității sau a unei 

rechemări. 

Or. en 

 

 


