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29.3.2017 A8-0048/344 

Pozmeňujúci návrh  344 

Bas Eickhout, Pascal Durand, Julie Girling 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Správa A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad 

trhom s nimi 

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

Návrh nariadenia 

Článok 91 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 715/2007 

Článok 14 – odsek 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5a. V článku 14 sa odsek 3 nahrádza 

takto: 

„3. Komisia bude pravidelne posudzovať 

postupy, skúšky a požiadavky uvedené v 

článku 5 ods. 3, ako aj skúšobné cykly 

používané na meranie emisií. Ak sa pri 

skúmaní preukáže, že už nie sú primerané 

alebo neodrážajú skutočné emisie, upravia 

sa tak, aby náležite odrážali emisie 

vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste. V 

súlade s regulačným postupom s kontrolou 

uvedeným v článku 15 ods. 3 sa prijmú 

potrebné opatrenia, ktorých cieľom je 

zmeniť a doplniť menej závažné prvky 

tohto nariadenia.“  

„3.  Komisia bude pravidelne 

posudzovať postupy, skúšky a požiadavky 

uvedené v článku 5 ods. 3, ako aj skúšobné 

postupy používané na meranie emisií s 

cieľom zabezpečiť, aby boli primerané, a 

to aj s ohľadom na rušiace zariadenia, a 

aby odrážali skutočné emisie. Komisia 

zavedie a vykoná v súlade s článkom 5 

ods. 3 a bez zbytočného odkladu skúšku 

emisií pri skutočnej jazde pre všetky 

vozidlá a znečisťujúce látky s cieľom 

zabezpečiť účinnosť systémov regulácie 

emisií a umožniť, aby boli vozidlá v 

súlade s týmto nariadením a jeho 

vykonávacími opatreniami pri normálnej 

prevádzke počas celej svojej bežnej 

životnosti. Faktor zhody pre NOx 

uplatniteľný od roku 2020 na všetky 

vozidlá uvedené na trh Únie neprevyšuje 

1,18. Faktor zhody pre PN uplatniteľný 

od roku 2020 na všetky vozidlá uvedené 

na trh Únie je 1. V súlade s regulačným 

postupom s kontrolou uvedeným 

v článku 15 ods. 3 sa prijmú potrebné 

opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a 
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doplniť menej závažné prvky tohto 

nariadenia.“   

Or. en 

 

 


