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Módosítás  344 

Bas Eickhout, Pascal Durand, Julie Girling 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julie Girling 

 

Jelentés A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 

önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

715/2007/EK rendelet 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (5a) A 14. cikk (3) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

„(3) A bizottság folyamatosan 

felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében 

említett eljárásokat, vizsgálatokat és 

követelményeket, valamint a kibocsátások 

mérésére használt vizsgálati ciklusokat. Ha 

a felülvizsgálat kimutatja, hogy az 

említettek már nem megfelelők, illetve 

nem tükrözik a valós kibocsátásokat, 

akkor azokat ki kell igazítani oly módon, 

hogy azok a valós közúti vezetés által 

generált kibocsátásokat megfelelően 

tükrözzék. Az e rendelet nem alapvető 

fontosságú elemeinek kiegészítéssel 

történő módosítására irányuló szükséges 

rendelkezéseket, a 15. cikk 

(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 

történő szabályozási bizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni.”  

„(3)  A Bizottság folyamatosan 

felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében 

említett eljárásokat, vizsgálatokat és 

követelményeket, valamint a kibocsátások 

mérésére használt vizsgálati eljárásokat 

annak biztosítása érdekében, hogy 

megfelelőek legyenek, többek között a 

kiiktató eszközök tekintetében, és hogy a 

valós kibocsátásokat tükrözzék. A 

Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésének 

megfelelően valós vezetési feltételek 

melletti kibocsátási vizsgálatot vezet be és 

hajt végre minden járműre és szennyező 

anyagra vonatkozóan a 

kibocsátáscsökkentő rendszerek 

hatékonyságának biztosítása és annak 

lehetővé tétele érdekében, hogy a jármű a 

szokásos élettartama alatt szokásos üzemi 

körülmények között megfeleljen e 

rendeletnek és a végrehajtási 

intézkedéseinek. A NOx-ra vonatkozó, 

2020-tól az Unióban forgalomba hozott 

valamennyi járműre alkalmazandó 

megfelelési tényező nem lehet nagyobb 

1,18-nál. A PN-re vonatkozó, 2020-tól az 

Unióban forgalomba hozott valamennyi 
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járműre alkalmazandó megfelelési 

tényező 1. Az e rendelet nem alapvető 

fontosságú elemeinek kiegészítéssel 

történő módosítására irányuló szükséges 

rendelkezéseket, a 15. cikk 

(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 

történő szabályozási bizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni.”   

Or. en 

 

 


