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29.3.2017 A8-0048/347 

Изменение  347 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

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 

Съображение 25 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) За целите на окозването на 

подкрепа на държавите членки при 

откриването на измервателно-

коригиращи устройства, Комисията 

публикува на 26 януари 2017 г. 

„Насоки относно оценката на 

спомагателни технологии за контрол 

на емисиите и наличие на 

измервателно-коригиращи 

устройства“. В съответствие с 

разпоредбите на тези Насоки, 

дейностите по изпитване, 

извършвани от Комисията, от 

органите по одобряването на типа и 

техническите служби, за целите на 

откриването на измервателно-

коригиращи устройства следва да 

останат непредвидими по характер, 

като включват също така вариации 

извън предписаните условия и 

параметри на изпитване, с оглед на 

ефективното откриване на 

измервателно-коригиращи 

устройства. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/348 

Изменение  348 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

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 28 – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. С цел да се провери спазването 

на член 3, параграф 10 и член 5, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 715/2007, Комисията, органите по 

одобряването и техническите служби 

могат да се отклоняват от 

стандартните процедури на 

изпитване и стандартния обхват на 

стойностите и да променят 

условията и параметрите по 

непредвидим начин, и по-специално 

могат да правят това и извън 

стойностите и процедурите, 

предвидени в нормативните актове, 

изброени в приложение IV. 

Or. en 

 

 


