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Σχέδιο σύστασης B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία 

σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία  

Σχέδιο σύστασης 

Παράγραφος 33 

 

Σχέδιο σύστασης Τροπολογία 

33. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη 

δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Εποπτείας Οχημάτων· 

33. στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι η 

δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Εποπτείας Οχημάτων δεν ανταποκρίνεται 

στην ανάγκη για άμεση αντίδραση στο 

σκάνδαλο και θα δημιουργήσει απλώς ένα 

πρόσθετο διοικητικό επίπεδο με υψηλό 

κόστος και χαμηλή προστιθέμενη αξία· 

θεωρεί ότι η Επιτροπή είναι το 

κατάλληλο θεσμικό όργανο για την άμεση 

ανάληψη των νέων αυτών εξουσιών, και 

ότι το νέο σύστημα θα πρέπει να μην 

επιτρέπει παρεμβάσεις των κρατών 

μελών στις νέες αυτές εξουσίες· 
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39. ζητεί τη θέσπιση κλίμακας τελών 

για την εξασφάλιση επαρκούς και 

ανεξάρτητης χρηματοδότησης της 

έγκρισης τύπου, της εποπτείας της αγοράς 

και των δραστηριοτήτων των τεχνικών 

υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι αρχές έγκρισης 

τύπου θα πρέπει να επιφορτιστούν με την 

ευθύνη του ελέγχου των εμπορικών και 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ των 

κατασκευαστών αυτοκινήτων και των 

προμηθευτών, αφενός, και των τεχνικών 

υπηρεσιών, αφετέρου, προκειμένου να 

αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων· 

39. ζητεί τη θέσπιση επαρκούς και 

ανεξάρτητης χρηματοδότησης της 

έγκρισης τύπου, της εποπτείας της αγοράς 

και των δραστηριοτήτων των τεχνικών 

υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσω της 

καθιέρωσης μιας κλίμακας τελών, μέσω 

των εθνικών προϋπολογισμών των 

κρατών μελών, ή μέσω συνδυασμού των 

δύο μεθόδων· πιστεύει ότι οι αρχές 

έγκρισης τύπου θα πρέπει να 

επιφορτιστούν με την ευθύνη του ελέγχου 

των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων 

μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων 

και των προμηθευτών, αφενός, και των 

τεχνικών υπηρεσιών, αφετέρου, 

προκειμένου να αποφεύγονται 

συγκρούσεις συμφερόντων· 
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