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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 (5a) 14 straipsnio 3 dalis pakeičiama 

taip: 

„3. Komisija tikrina procedūras, bandymus 

ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 

dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti 

taikomus bandymų ciklus. Jei nustačius, 

kad tvarka ar bandymai nebetinkami ar 

nebeatspindi realiai išmetamų teršalų, jie 

pritaikomi taip, kad atspindėtų realiai 

išmetamus teršalus, atliekant bandymą 

keliuose. Būtinos priemonės, kurios skirtos 

iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento 

nuostatas jį papildant, priimamos taikant 

15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu.“  

„3.  Komisija tikrina procedūras, 

bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 

straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems 

teršalams matuoti taikomas bandymų 

procedūras, siekdama užtikrinti, kad jie 

būtų tinkami, be kita ko, kalbant apie 

valdiklius, ir atspindėtų realiai išmetamą 

teršalų kiekį. Komisija pagal 5 straipsnio 

3 dalį nepagrįstai nedelsdama taiko ir 

atlieka realiomis važiavimo sąlygomis 

išmetamų teršalų kiekio bandymą visoms 

transporto priemonėms ir teršalams, 

siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų 

kontrolės sistemų efektyvumą ir užtikrinti, 

kad transporto priemonė galėtų atitikti šio 

reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių 

reikalavimus per visą eksploatavimo 

įprastomis sąlygomis laikotarpį. Nuo 2020 

m. taikomas visų Sąjungos rinkai pateiktų 

transporto priemonių NOx kiekio 

atitikties koeficientas yra ne didesnis kaip 

1,18. Nuo 2020 m. taikomas visų 

Sąjungos rinkai pateiktų transporto 

priemonių kietųjų dalelių kiekio atitikties 

koeficientas yra 1. Būtinos priemonės, 

kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines 
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šio reglamento nuostatas jį papildant, 

priimamos taikant 15 straipsnio 3 dalyje 

nurodytą reguliavimo procedūrą su 

tikrinimu.“  

Or. en 

 

 


