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ПОПРАВКА
към позицията на Европейския парламент

приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на

Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрението 
на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от 

тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и 
техническо обслужване на превозни средства

P6_TA(2008)0604

(COM(2007)0851– C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
______________________________________________________________

На основание член 204а от Правилника, идентифицираните грешки в горепосочената 

позиция се поправят както следва:

І. Процедура по регулиране с контрол: 

Създава се следният нов член:

„Член 13

1. Комисията се подпомага от Техническия комитет по моторните превозни 

средства (ТКМПС - TCMV), създаден с член 40, параграф 1 от Директива 

2007/46/ЕО.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и 

член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 

от него. “

ІІ. Позовавания на процедурата по регулиране с контрол:
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1. Член 3, параграф 7 се заменя със следното:

(7) „бордова система за диагностика“ или „БСД“ е система на борда на превозно 

средство или двигател, която има способността да открива неизправности и 

където е приложимо, да сигнализира наличието им чрез система за 

предупреждение, да идентифицира възможните места на неизправности чрез 

информация, съхранена в паметта на компютър, и да предава тази информация 

на външно устройство. Комисията може да адаптира това определение с цел 

да отрази техническия напредък в областта на БСД. Тази мярка, 

предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се 

приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в 

член 13, параграф 2;

2. Член 4, параграф 3 се заменя със следното:

„3. Комисията установява специалните процедури и изисквания за прилагането на 

параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези мерки, предназначени да изменят 

несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се 

приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в 

член 13, параграф 2.“

3. Член 5, параграф 4 се поправя както следва:

- следните думи се заличават:

„в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 

2007/46/EО“

- добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 

регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.“

4. Член 6, параграф 2 се поправя както следва:
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- в алинеи 1 и 2 следните думи се заличават:

„в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 

2007/46/EО“

- добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 

регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.“

5. Член 12, параграф 1 се поправя както следва:

- в алинеи 1 и 2 следните думи се заличават:

„в съответствие с процедурата, посочена в член 39, параграф 9 от Директива 

2007/46/EО“

- добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 

регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.“

6. Член 12, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Комисията установява корелационните коефициенти между Европейския стандарт 

за преходен цикъл (ETC) и Европейския стандарт за цикъл на устойчива основа 

(ESC), описани в Директива 55/2005/ЕО от една страна, и хармонизирания в 

световен мащаб цикъл на шофиране в преходен режим (WHTC) и хармонизирания в 

световен мащаб цикъл на шофиране в стабилизиран режим (WHSC) от друга 

страна, като адаптира пределните стойности за тази цел. Тези мерки, 

предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент

чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране 

с контрол, посочена в член 13, параграф 2.“

7. Член 12, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3. Комисията прави преглед на процедурите, изпитванията и изискванията, 

предвидени в член 5, параграф 4, както и на изпитвателните цикли, използвани за 

измерване на емисиите.
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Когато при прегледа се установи, че тези процедури, изпитвания, изисквания и 

изпитвателни цикли вече не са адекватни или че вече не отразяват действителните 

емисии в световен мащаб, те се адаптират по начин, позволяващ адекватно 

отразяване на емисиите, отделяни в действителност от движещите се по пътищата 

автомобили. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 

настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с 

процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.“
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