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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.3.2017 A8-0048/347 

Τροπολογία  347 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Προκειμένου να υποστηρίξει τα 

κράτη μέλη κατά τον εντοπισμό 

διατάξεων αναστολής, η Επιτροπή 

εξέδωσε, στις 26 Ιανουαρίου 2017, 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση βοηθητικών στρατηγικών 

ελέγχου εκπομπών και τον εντοπισμό 

διατάξεων αναστολής. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις των εν λόγω κατευθυντήριων 

γραμμών, οι δοκιμές που 

πραγματοποιούνται από την Επιτροπή, 

τις αρχές έγκρισης τύπου και τις τεχνικές 

υπηρεσίες με σκοπό τον εντοπισμό 

διατάξεων αναστολής θα πρέπει να είναι 

αδιάβλητες, και να περιλαμβάνουν επίσης 

παραλλαγές πέραν των καθορισμένων 

συνθηκών και παραμέτρων των δοκιμών, 

προκειμένου να εντοπίζονται 

αποτελεσματικά οι διατάξεις αναστολής.  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.3.2017 A8-0048/348 

Τροπολογία  348 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων 

τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων 

που προορίζονται για τα οχήματα αυτά 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Προκειμένου να ελέγχεται η 

συμμόρφωση με το άρθρο 3 παράγραφος 

10 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, η 

Επιτροπή, οι αρχές έγκρισης τύπου και οι 

τεχνικές υπηρεσίες δύνανται να 

αποκλίνουν από τις καθιερωμένες 

διαδικασίες δοκιμών και από το 

καθιερωμένο φάσμα τιμών και να 

μεταβάλουν τις συνθήκες και τις 

παραμέτρους κατά βούληση, και 

ειδικότερα μπορούν να υπερβαίνουν τις 

τιμές και τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στις κανονιστικές πράξεις 

που αναφέρονται στο Παράρτημα  IV. 

Or. en 

 

 


