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Изменение  344 

Бас Ейкхаут, Паскал Дюран, Джули Гърлинг 

от името на групата Verts/ALE 

Джули Гърлинг 

 

Доклад A8-0048/2017 

Даниел Далтон 

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 91 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 715/2007 

Член 14 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (5a) В член 14, параграф 3 се заменя 

със следното: 

„3. Комисията преразглежда 

процедурите, изпитванията и 

изискванията, предвидени в член 5, 

параграф 3, както и циклите за 

изпитване, използвани за измерване на 

емисиите. Когато при прегледа се 

установи, че те вече не са 

задоволителни или че вече не 
отразяват действителните емисии, те се 

адаптират по начин, позволяващ 

реално отразяване на емисиите, 

отделяни от движещите се по 

пътищата автомобили. Мерките, 

необходими за изменение на 

несъществени елементи в настоящия 

регламент чрез допълването му, се 

приемат в съответствие с процедурата 

по регулиране с контрол, посочена в 

член 15, параграф 3.“  

„3. Комисията преразглежда 

процедурите, изпитванията и 

изискванията, предвидени в член 5, 

параграф 3, както и процедурите за 

изпитване, използвани за измерване на 

емисиите, за да гарантира, че те са 

подходящи, включително по 

отношение на измервателно-

коригиращите устройства, и че 
отразяват действителните емисии. 

Комисията въвежда и извършва, в 

съответствие с член 5, параграф 3 и 

без ненужно забавяне, изпитване за 

емисиите в реални условия на 

шофиране за всички превозни 

средства и замърсители, за да 

гарантира ефективността на 

системите за контрол на емисиите и 

за да позволи на превозните средства 

да постигнат съответствие с 

настоящия регламент и с мерките за 

прилагането му при нормални условия 

на използване и през целия нормален 

срок на експлоатация на превозните 

средства. Факторът на 
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съответствие за NOx, който се 

прилага от 2020 г. за всички превозни 

средства, пускани на пазара на Съюза, 

е не повече от 1,18. Факторът на 

съответствие за PN, който се 

прилага от 2020 г. за всички превозни 

средства, пускани на пазара на Съюза, 

е 1. Мерките, необходими за изменение 

на несъществени елементи в настоящия 

регламент чрез допълването му, се 

приемат в съответствие с процедурата 

по регулиране с контрол, посочена в 

член 15, параграф 3.“  

Or. en 

 

 


