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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 91 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (5α) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει 

τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 

3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 

εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση 

προκύπτει ότι αυτά δεν είναι πλέον 

επαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις 

εκπομπές του πραγματικού κόσμου, 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές 

που παράγονται από πραγματική 

οδήγηση πάνω στο δρόμο. Τα απαραίτητα 

μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην 

τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 

παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς 

τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.»   

«3.  «Η Επιτροπή συνεχίζει να 

επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 3, καθώς και τις διαδικασίες 

δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση των εκπομπών προκειμένου να 

εξασφαλίσει ότι είναι επαρκή όσον 

αφορά, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις 

αναστολής και ότι αντικατοπτρίζουν τις 

εκπομπές του πραγματικού κόσμου. Η 

Επιτροπή εισάγει και διεξάγει, σύμφωνα 

με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μια δοκιμή 

εκπομπών σε πραγματική οδήγηση για 

όλα τα οχήματα και τους ρύπους 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

ελέγχου εκπομπών και να καταστεί 

δυνατή η συμμόρφωση του οχήματος με 

τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα 

εφαρμογής του υπό κανονική χρήση κατά 

την κανονική διάρκεια ζωής του 

οχήματος. Ο συντελεστής συμμόρφωσης 

για τα NOx που ισχύουν από το 2020 για 

όλα τα οχήματα που διατίθενται στην 
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αγορά της Ένωσης δεν είναι μεγαλύτερος 

του 1,18.  Ο συντελεστής συμμόρφωσης 

για τα PN που ισχύουν από το 2020 για 

όλα τα οχήματα που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης είναι 1. Τα 

απαραίτητα μέτρα, τα οποία αποβλέπουν 

στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 

του παρόντος κανονισμού, 

συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται 

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 

με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 

παράγραφος 3.»   

Or. en 

 

 


