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Pozměňovací návrh  344 

Bas Eickhout, Pascal Durand, Julie Girling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi 

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

Návrh nařízení 

Čl. 91 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 715/2007 

Čl. 14 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a) v článku 14 se odstavec 3 

nahrazuje tímto: 

„3. Komise bude přezkoumávat postupy, 

zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 

3, jakož i zkušební cykly používané pro 

měření emisí. Pokud se v rámci přezkumu 

zjistí, že již nejsou přiměřené nebo 

neodrážejí skutečné emise, budou 

upraveny tak, aby přiměřeně odrážely 

emise vznikající při skutečném provozu na 

silnici. Nezbytná opatření, jež mají za účel 

změnit jiné než podstatné prvky tohoto 

nařízení mimo jiné jejich doplněním, se 

přijímají regulativním postupem 

s kontrolou uvedeným v čl. 15 odst. 3.“  

„3.  Komise bude přezkoumávat 

postupy, zkoušky a požadavky uvedené v 

čl. 5 odst. 3, jakož i zkušební postupy 

používané pro měření emisí, aby zajistila, 

že jsou odpovídající, mimo jiné s ohledem 

na odpojovací zařízení, a že odrážejí 
skutečné emise. Komise v souladu s čl. 5 

odst. 3 a bez zbytečného odkladu zavede 

úplnou zkoušku emisí ve skutečném 

provozu pro všechna vozidla a 

znečišťující látky s cílem zajistit účinnost 

systémů regulace emisí a umožnit, aby 

vozidlo bylo v souladu s tímto nařízením a 

jeho prováděcími opatřeními při běžném 

používání po celou jeho obvyklou dobu 

životnosti. Faktor shodnosti pro Nox 

vztahující se od roku 2020 na všechna 

vozidla uváděná na trh Unie není více než 

1,18. Faktor shodnosti pro PN vztahující 

se od roku 2020 na všechna vozidla 

uváděná na trh Unie je 1. Nezbytná 

opatření, jež mají za účel změnit jiné než 

podstatné prvky tohoto nařízení mimo jiné 

jejich doplněním, se přijímají regulativním 

postupem s kontrolou uvedeným v čl. 15 
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