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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 91 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 5a) Art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja prowadzi stały przegląd 

procedur, badań i wymogów, o których 

mowa w art. 5 ust. 3, jak również cykli 

badawczych używanych do pomiaru 

emisji. Jeżeli ten przegląd wykaże, że nie 

są one już odpowiednie lub nie 

odwzorowują rzeczywistych emisji 

dostosowuje się je, tak aby 

w wystarczający sposób odwzorowywały 

emisje pochodzące z rzeczywistego ruchu 

drogowego. Niezbędne środki 

przeznaczone do zmiany nieistotnych 

elementów niniejszego rozporządzenia, 

poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się 

zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 

z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3.”  

„3.  Komisja prowadzi stały przegląd 

procedur, badań i wymogów, o których 

mowa w art. 5 ust. 3, jak również procedur 

badawczych używanych do pomiaru emisji 

w celu zagwarantowania, że są one 

odpowiednie, w tym w odniesieniu do 

urządzeń ograniczających skuteczność 

działania, i odzwierciedlają rzeczywiste 

emisje. Komisja wprowadza i 

przeprowadza, zgodnie z art. 5 ust. 3 i bez 

zbędnej zwłoki, badanie emisji w 

rzeczywistych warunkach jazdy w 

odniesieniu do wszystkich pojazdów i 

substancji zanieczyszczających, aby 

zapewnić skuteczność systemów kontroli 

emisji oraz umożliwić pojazdowi zgodność 

z niniejszym rozporządzeniem i 

związanymi z nim środkami 

wykonawczymi podczas normalnego 

użytkowania w czasie normalnego okresu 

eksploatacji. Współczynnik zgodności dla 

NOx mający od 2020 r. zastosowanie do 

wszystkich pojazdów wprowadzonych do 

obrotu w Unii nie może przekraczać 1,18. 

Współczynnik zgodności dla liczby cząstek 

stałych mający od 2020 r. zastosowanie do 

wszystkich pojazdów wprowadzonych do 



 

AM\1121946PL.docx  PE598.565v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

obrotu w Unii wynosi 1. Niezbędne środki 

przeznaczone do zmiany nieistotnych 

elementów niniejszego rozporządzenia, 

poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się 

zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 

z kontrolą, o której mowa w art. 15 ust. 3.”   

Or. en 

 

 


