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Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība 

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

Regulas priekšlikums 

91. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 715/2007 

14. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5a) regulas 14. panta 3. punktu aizstāj 

ar šādu: 

„3. Komisija pārskata 5. panta 3. punktā 

minētās procedūras, pārbaudes un prasības, 

kā arī pārbaudes ciklus, ko izmanto, lai 

mērītu emisijas. Ja pārskatīšanas gaitā 

atklājas, ka tie vairs nav piemēroti vai 

vairs neatspoguļo faktisko emisiju 

daudzumu, tos pielāgo tā, lai tie 

atspoguļotu faktisko emisiju daudzumu, 

kas rodas, braucot pa ceļiem. 

Nepieciešamie pasākumi, kas paredzēti, 

lai grozītu šīs regulas nebūtiskos 

elementus, papildinot to, tiek pieņemti 

atbilstīgi regulatīvās kontroles procedūrai, 

kas minēta 15. panta 3. punktā.”  

„3. Komisija pārskata 5. panta 3. punktā 

minētās procedūras, pārbaudes un prasības, 

kā arī testēšanas procedūras, ko izmanto, 

lai mērītu emisijas, un šādi nodrošina, ka 

tās ir atbilstošas, arī attiecībā uz 

pārveidošanas ierīcēm, un atspoguļo 
faktisko emisiju daudzumu. Komisija 

saskaņā ar 5. panta 3. punktu un bez 

liekas vilcināšanās ievieš un īsteno 

emisiju testēšanu reālos braukšanas 

apstākļos visiem transportlīdzekļiem un 

piesārņotājiem, tā nodrošinot, lai emisiju 

kontroles sistēmas būtu efektīvas un lai 

transportlīdzeklis parastos ekspluatācijas 

apstākļos visā transportlīdzekļa parasta 

darbmūža laikā atbilstu šīs regulas 

prasībām un tās īstenošanas pasākumiem. 

Slāpekļa oksīdu masas (NOx) atbilstības 

koeficients, kas no 2020. gada 

piemērojams visiem Savienības tirgū 

laistajiem transportlīdzekļiem, nedrīkst 

pārsniegt 1,18. Cieto daļiņu skaita (PN) 

atbilstības koeficients, kas no 2020. gada 

piemērojams visiem Savienības tirgū 

laistajiem transportlīdzekļiem, ir 1. 
Pasākumus, kas nepieciešami, lai grozītu 

nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
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papildinot, pieņem saskaņā ar 15. panta 

3. punktā minēto regulatīvās kontroles 

procedūru.”   

Or. en 

 

 

 


