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29.3.2017 A8-0048/340 

Predlog spremembe  340 

Bas Eickhout, Pascal Durand, Julie Girling 

v imenu skupine Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Poročilo A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih 

delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

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

Predlog uredbe 

Člen 91 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 715/2007 

Člen 14 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) V členu 14 se odstavek 3 

nadomesti z naslednjim: 

„3. Komisija spremlja postopke, preskuse 

in zahteve iz člena 5(3) ter preskusne cikle, 

ki se uporabljajo za merjenje emisij.  Če se 

med spremljanjem pokaže, da ti niso več 

ustrezni ali da ne odražajo dejanskih 

emisij, se jih prilagodi tako, da ustrezno 

odražajo emisije, ki dejansko nastajajo 

med vožnjo na cesti. Potrebni ukrepi, 

katerih namen je spremeniti nebistvene 

določbe te uredbe z njeno dopolnitvijo, se 

sprejmejo v skladu z regulativnim 

postopkom s pregledom iz člena 15(3).“  

„3. Komisija spremlja postopke, preskuse 

in zahteve iz člena 5(3) ter preskusne 

postopke, ki se uporabljajo za merjenje 

emisij, da se zagotovi njihova ustreznost, 

tudi glede odklopnih naprav, in da 

odražajo dejanske emisije. Komisija v 

skladu s členom 5(3) brez nepotrebnega 

odlašanja uvede in dokonča preskus 

dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, 

za vsa vozila in onesnaževala, da se 

zagotovi učinkovitost sistemov za 

uravnavanje emisij in da vozilo izpolnjuje 

zahteve iz te uredbe in njenih izvedbenih 

ukrepov ob običajni uporabi v celotni 

običajni življenjski dobi vozila. Faktor 

skladnosti za NOx, ki bo od leta 2020 

veljal za vsa vozila na trgu Unije, ne sme 

biti večji od 1,18. Faktor skladnosti za PN, 

ki bo od leta 2020 veljal za vsa vozila na 

trgu Unije, je 1. Potrebni ukrepi, katerih 

namen je spremeniti nebistvene določbe te 

uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 

skladu z regulativnim postopkom s 

pregledom iz člena 15(3).“   
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