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Amendamentul  344 

Bas Eickhout, Pascal Durand, Julie Girling 

în numele Grupului Verts/ALE 

Julie Girling 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

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

Propunere de regulament 

Articolul 91 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 

Articolul 14 – alineatul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a) La articolul 14, alineatul (3) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„3. Comisia monitorizează procedurile, 

încercările și cerințele menționate la 

articolul 5 alineatul (3), precum și ciclurile 

de încercare efectuate pentru măsurarea 

emisiilor. Dacă în urma analizei se 

constată că acestea nu mai sunt adecvate 

sau nu mai reflectă emisiile reale, ele se 

adaptează astfel încât să reflecte în mod 

adecvat emisiile generate de circulația 

reală pe șosea. Măsurile necesare care sunt 

menite să modifice elementele neesențiale 

din prezentul regulament, prin completarea 

acestuia, se adoptă în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control, 

prevăzută la articolul 15 alineatul (3).  

„3.  Comisia monitorizează procedurile, 

încercările și cerințele menționate la 

articolul 5 alineatul (3), precum și 

procedurile de încercare efectuate pentru 

măsurarea emisiilor, pentru a se asigura că 

acestea sunt adecvate, inclusiv în ceea ce 

privește dispozitivele de manipulare, și că 
reflectă emisiile reale. Comisia introduce 

și finalizează, în conformitate cu articolul 

5 alineatul (3) și fără întârzieri 

nejustificate, o încercare a emisiilor în 

condiții reale de conducere pentru toate 

vehiculele și poluanții, pentru a asigura 

eficacitatea sistemelor de control al 

emisiilor și a-i permite vehiculului să 

respecte prezentul regulament și măsurile 

sale de punere în aplicare în condiții 

normale de utilizare pe tot parcursul 

ciclului de viață normal al vehiculelor. 

Factorul de conformitate pentru NOx 

aplicabil începând cu 2020 tuturor 

vehiculelor introduse pe piața din Uniune 

este de cel mult 1,18. Factorul de 

conformitate pentru PN aplicabil 

începând cu 2020 tuturor vehiculelor 

introduse pe piața Uniunii este 1. Măsurile 
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necesare care sunt menite să modifice 

elementele neesențiale din prezentul 

regulament, prin completarea acestuia, se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control, prevăzută la 

articolul 15 alineatul (3).  

Or. en 

 

 


