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Poprawka 11
Eleonora Evi, Mick Wallace, Yannick Jadot, Marie Toussaint

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

– Parlament Europejski odrzuca 
wniosek Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji ma na celu wprowadzenie współczynników zgodności powodujących 
konkretny wzrost dopuszczalnych emisji określonych w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007, a 
tym samym pozbawia te dopuszczalne wartości ich skuteczności i powoduje w związku z tym 
szkodliwe konsekwencje dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w tym pogarsza i tak już 
poważne problemy dotykające miasta dotyczące stężeń dwutlenku azotu (NO2) na zewnątrz. 
Konieczne jest odrzucenie całego wniosku Komisji.

Poprawka 12
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 nowe pojazdy lekkie muszą 
odpowiadać pewnym wartościom 
dopuszczalnym emisji (normy Euro 5 
i Euro 6); rozporządzenie to nakłada 
również dodatkowe wymogi w zakresie 
dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów. 
Szczegółowe przepisy techniczne 
niezbędne do wykonania tego 
rozporządzenia ustanowiono 
w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 692/200816, a następnie 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2017/115117.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 nowe pojazdy lekkie muszą 
odpowiadać pewnym wartościom 
dopuszczalnym emisji (normy Euro 5 
i Euro 6); rozporządzenie to nakłada 
również dodatkowe wymogi w zakresie 
dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów; wymogi 
te zmieniono i dodatkowo skonsolidowano 
w drodze rozporządzenia (UE) 
2018/85815a, które będzie miało 
zastosowanie od 1 września 2020 r. 
Szczegółowe przepisy techniczne 
niezbędne do wykonania rozporządzenia 
(WE) nr 715/2007 ustanowiono 
w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 692/200816, a następnie 
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w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2017/115117.

__________________ __________________
15a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 
oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE 
(Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. 
wykonujące i zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. 
wykonujące i zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).

17 Rozporządzenie Komisji (UE) 
2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. 
uzupełniające rozporządzenie (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie homologacji typu 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z lekkich pojazdów pasażerskich 
i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz 
w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów, zmieniające dyrektywę 
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 1230/2012 oraz uchylające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 
(Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

17 Rozporządzenie Komisji (UE) 
2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. 
uzupełniające rozporządzenie (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie homologacji typu 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z lekkich pojazdów pasażerskich 
i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz 
w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów, zmieniające dyrektywę 
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 1230/2012 oraz uchylające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 
(Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

Or. en
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Poprawka 13
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wymagania dla homologacji typu 
pojazdów silnikowych w zakresie emisji 
stopniowo ulegały znacznemu zaostrzeniu 
poprzez wprowadzenie i późniejszą zmianę 
norm Euro. Chociaż zasadniczo 
w pojazdach znacznie zmniejszono emisje 
w całym zakresie zanieczyszczeń 
podlegających regulacji, to w przypadku 
emisji NOx z silników wysokoprężnych 
lub emisji cząstek z silników benzynowych 
z bezpośrednim wtryskiem 
zainstalowanych w szczególności 
w pojazdach lekkich tak się nie stało. 
Należy zatem podjąć działania, aby 
zaradzić tej sytuacji.

(3) Wymagania dla homologacji typu 
pojazdów silnikowych w zakresie emisji 
stopniowo ulegały znacznemu zaostrzeniu 
poprzez wprowadzenie i późniejszą zmianę 
norm Euro. Chociaż zasadniczo 
w pojazdach znacznie zmniejszono emisje 
w całym zakresie zanieczyszczeń 
podlegających regulacji, to w przypadku 
emisji NOx z silników wysokoprężnych 
lub emisji cząstek z silników benzynowych 
z bezpośrednim wtryskiem 
zainstalowanych w szczególności 
w pojazdach lekkich tak się nie stało, 
głównie z powodu nielegalnych praktyk 
wynikających z rozbieżności między 
pomiarami emisji w laboratoriach i w 
warunkach rzeczywistych. Należy zatem 
podjąć działania, aby zaradzić tej sytuacji, 
by zapewnić zgodność z normą Euro 6 we 
wszystkich normalnych warunkach 
użytkowania oraz umożliwić państwom 
członkowskim niezwłoczne przestrzeganie 
unijnych norm jakości powietrza, w 
szczególności na obszarach miejskich.

Or. en

Poprawka 14
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wymagania dla homologacji typu 
pojazdów silnikowych w zakresie emisji 

(3) Wymagania dla homologacji typu 
pojazdów silnikowych w zakresie emisji 
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stopniowo ulegały znacznemu zaostrzeniu 
poprzez wprowadzenie i późniejszą zmianę 
norm Euro. Chociaż zasadniczo 
w pojazdach znacznie zmniejszono emisje 
w całym zakresie zanieczyszczeń 
podlegających regulacji, to w przypadku 
emisji NOx z silników wysokoprężnych 
lub emisji cząstek z silników benzynowych 
z bezpośrednim wtryskiem 
zainstalowanych w szczególności 
w pojazdach lekkich tak się nie stało. 
Należy zatem podjąć działania, aby 
zaradzić tej sytuacji.

stopniowo ulegały znacznemu zaostrzeniu 
poprzez wprowadzenie i późniejszą zmianę 
norm Euro. Chociaż zasadniczo 
w pojazdach znacznie zmniejszono emisje 
w całym zakresie zanieczyszczeń 
podlegających regulacji, to w przypadku 
emisji NOx z silników wysokoprężnych 
lub emisji cząstek z silników benzynowych 
z bezpośrednim wtryskiem 
zainstalowanych w szczególności 
w pojazdach lekkich tak się nie stało. 
Konieczne jest uwzględnienie badań, 
homologacji typu i okresu wdrażania w 
każdym rodzaju działań, które należy 
podjąć.

Or. en

Poprawka 15
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W sprawozdaniu na temat jakości 
powietrza z 2019 r.1a opublikowanym 
przez Europejską Agencję Środowiska 
(EEA) oszacowano, że w 2016 r. 
długotrwałe narażenie na 
zanieczyszczenie powietrza było przyczyną 
ponad 506 000 przedwczesnych zgonów w 
UE-28. W sprawozdaniu potwierdzono 
również, że transport drogowy nadal był 
głównym źródłem emisji NOx w UE-28 w 
2017 r., stanowiących około 40 % łącznej 
emisji NOx w UE, oraz że około 80 % 
całkowitych emisji NOx z transportu 
drogowego generowanych jest przez 
pojazdy z silnikami wysokoprężnymi.
__________________
1a Sprawozdanie EEA na temat jakości 
powietrza w Europie z 2019 r.

Or. en
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Poprawka 16
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. W tym celu 
zastosowano czynniki zgodności związane 
z poszczególnymi zanieczyszczeniami, aby 
uwzględnić statystyczną i techniczną 
niepewność pomiarów prowadzonych za 
pomocą przenośnych systemów pomiaru 
emisji (PEMS).

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. Wprowadzenie dat 
rozpoczęcia stosowania dla pojazdów 
osobowych i pojazdów lekkich wybrano w 
sekwencji rocznej, aby zagwarantować 
terminowe planowanie producenta dla 
każdej grupy pojazdów. W tym celu 
zastosowano czynniki zgodności związane 
z poszczególnymi zanieczyszczeniami, aby 
uwzględnić statystyczną i techniczną 
niepewność pomiarów prowadzonych za 
pomocą przenośnych systemów pomiaru 
emisji (PEMS). Należy wprowadzić 
wyraźne rozróżnienie między 
współczynnikiem zgodności (CF) a 
marginesem błędu, by dokładniej 
odzwierciedlić podział obowiązków między 
producentami pojazdów a producentami 
PEMS.

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 17
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. W tym celu 
zastosowano czynniki zgodności związane 
z poszczególnymi zanieczyszczeniami, aby 
uwzględnić statystyczną i techniczną 
niepewność pomiarów prowadzonych za 
pomocą przenośnych systemów pomiaru 
emisji (PEMS).

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. Na pierwszym 
etapie wprowadzono tymczasowe czynniki 
zgodności związane z poszczególnymi 
zanieczyszczeniami, aby umożliwić 
producentom dostosowanie się do 
wszelkich zmian w metodach badania. Na 
drugim etapie Komisja przedstawiła 
ostateczne czynniki zgodności związane 
z poszczególnymi zanieczyszczeniami jako 
niezbędne, aby uwzględnić statystyczną 
i techniczną niepewność pomiarów 
prowadzonych za pomocą przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS).

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 18
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. W tym celu 

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. W tym celu 
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zastosowano czynniki zgodności związane 
z poszczególnymi zanieczyszczeniami, aby 
uwzględnić statystyczną i techniczną 
niepewność pomiarów prowadzonych za 
pomocą przenośnych systemów pomiaru 
emisji (PEMS).

wprowadzono czynniki zgodności 
związane z poszczególnymi 
zanieczyszczeniami oraz oddzielne 
marginesy błędu, aby uwzględnić 
statystyczną i techniczną niepewność 
pomiarów prowadzonych za pomocą 
przenośnych systemów pomiaru emisji 
(PEMS).

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, jak w obecnych 
przepisach, tj. w rozporządzeniu 2016/646 (w przypadku NOx) i rozporządzeniu 2018/1832 
(w przypadku PN). Obecne przepisy wyraźnie dzielą ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: wartość docelowa dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” zastosowany 
do rzeczywistej wartości dopuszczalnej emisji z układu wylotowego) oraz zmienność 
przenośnego systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 19
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. W tym celu 
zastosowano czynniki zgodności związane 
z poszczególnymi zanieczyszczeniami, aby 
uwzględnić statystyczną i techniczną 
niepewność pomiarów prowadzonych za 
pomocą przenośnych systemów pomiaru 

(6) W rozporządzeniu (UE) 2016/64621 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE. W tym celu 
zastosowano czynniki zgodności związane 
z poszczególnymi zanieczyszczeniami (w 
tym marginesy błędu), aby uwzględnić 
statystyczną i techniczną niepewność 
pomiarów prowadzonych za pomocą 
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emisji (PEMS). przenośnych systemów pomiaru emisji 
(PEMS).

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 692/2008 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 
(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 20
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Według sprawozdania EEA z 2016 
r. różnica między emisjami w 
rzeczywistych warunkach a emisjami 
laboratoryjnymi wynikała głównie z trzech 
czynników: nieaktualna procedura 
badania, elastyczność w obecnej 
procedurze i czynniki rzeczywistego 
użytkowania zależne od kierowcy. 
Konieczne jest badanie w celu ustalenia 
marginesu błędu wynikającego ze stylu 
jazdy i temperatury zewnętrznej. Należy 
wprowadzić wyraźne rozróżnienie między 
CF, marginesem błędu związanym z 
urządzeniem i marginesem błędu 
współczynnika rzeczywistego użytkowania, 
który zależy od kierowcy i temperatury.

Or. en

Poprawka 21
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
dla Rady i Komisji w następstwie 
dochodzenia w sprawie środków 
dotyczących emisji w sektorze 
motoryzacyjnym1a wezwano Komisję i 
państwa członkowskie do stosowania 
bardziej kategorycznych środków w 
następstwie skandalu z fałszowaniem 
pomiarów emisji i wezwano w 
szczególności Komisję do przeglądu 
współczynników zgodności, aby obniżyć je 
do wartości 1 najpóźniej do 2021 r.
__________________
1a Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 140.

Or. en

Poprawka 22
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dniu 13 grudnia 2018 r. Sąd 
wydał wyrok w sprawach połączonych T-
339/16, T-352/16 i T-391/1622 dotyczących 
skargi o stwierdzenie nieważności 
rozporządzenia (UE) 2016/646.  Sąd 
stwierdził nieważność części 
rozporządzenia (UE) 2016/646, w której 
ustanowiono współczynniki zgodności 
stosowane do oceny zgodności wyników 
badań RDE z wartościami dopuszczalnymi 
emisji określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007. Sąd stwierdził, że 
jedynie prawodawca mógł wprowadzić te 
czynniki zgodności, ponieważ odnosiły się 
one do zasadniczego elementu 

(7) W dniu 13 grudnia 2018 r. Sąd 
wydał wyrok w sprawach połączonych T-
339/16, T-352/16 i T-391/1622 dotyczących 
skargi o stwierdzenie nieważności 
rozporządzenia (UE) 2016/646. Sąd 
stwierdził nieważność części 
rozporządzenia (UE) 2016/646, w której 
ustanowiono współczynniki zgodności 
stosowane do oceny zgodności wyników 
badań RDE z wartościami dopuszczalnymi 
emisji określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007. Sąd stwierdził, że 
jedynie prawodawca mógł wprowadzić te 
czynniki zgodności, ponieważ 
modyfikowały one zasadniczy element 
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rozporządzenia (WE) nr 715/2007. rozporządzenia (WE) nr 715/2007, de facto 
zmieniając dopuszczalne emisje tlenków 
azotu ustanowione w normie Euro 6, o 
której mowa w tym rozporządzeniu.

__________________ __________________
22 Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r., Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento 
de Madrid przeciwko Komisji, T-339/16, 
T-352/16 i T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r., Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento 
de Madrid przeciwko Komisji, T-339/16, 
T-352/16 i T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Poprawka 23
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dniu 13 grudnia 2018 r. Sąd 
wydał wyrok w sprawach połączonych T-
339/16, T-352/16 i T-391/1622 dotyczących 
skargi o stwierdzenie nieważności 
rozporządzenia (UE) 2016/646. Sąd 
stwierdził nieważność części 
rozporządzenia (UE) 2016/646, w której 
ustanowiono współczynniki zgodności 
stosowane do oceny zgodności wyników 
badań RDE z wartościami dopuszczalnymi 
emisji określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007. Sąd stwierdził, że 
jedynie prawodawca mógł wprowadzić te 
czynniki zgodności, ponieważ odnosiły się 
one do zasadniczego elementu 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

(7) W dniu 13 grudnia 2018 r. Sąd 
wydał wyrok w sprawach połączonych T-
339/16, T-352/16 i T-391/1610 dotyczących 
skargi o stwierdzenie nieważności 
rozporządzenia (UE) 2016/646. Sąd 
stwierdził nieważność części 
rozporządzenia (UE) 2016/646, w której 
ustanowiono współczynniki zgodności i 
marginesy błędu stosowane do oceny 
zgodności wyników badań RDE 
z wartościami dopuszczalnymi emisji 
określonymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 715/2007. Sąd stwierdził, że jedynie 
prawodawca mógł wprowadzić te czynniki 
zgodności i marginesy błędu, ponieważ 
odnosiły się one do zasadniczego elementu 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

__________________ __________________
22 Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r., Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento 
de Madrid przeciwko Komisji, T-339/16, 
T-352/16 i T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r., Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento 
de Madrid przeciwko Komisji, T-339/16, 
T-352/16 i T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, jak w obecnych 
przepisach, tj. w rozporządzeniu 2016/646 (w przypadku NOx) i rozporządzeniu 2018/1832 
(w przypadku PN). Obecne przepisy wyraźnie dzielą ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: wartość docelowa dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” zastosowany 
do rzeczywistej wartości dopuszczalnej emisji z układu wylotowego) oraz zmienność 
przenośnego systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 24
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Sąd zauważył, że system mający na 
celu wprowadzenie współczynnika 
zgodności, przez który mnoży się 
dopuszczalne wartości emisji tlenków 
azotu określone dla normy Euro 6, 
nieuchronnie prowadzi do zmiany samej 
normy, inaczej niż system, który 
uwzględnia wydajność i możliwe błędy 
urządzeń pomiarowych, wprowadzając 
korekty do samych pomiarów, lecz nie do 
dopuszczalnych wartości emisji, których 
należy przestrzegać. Z uwagi na bardzo 
wysoką wartość przyjętych 
współczynników zgodności CF, 
wynoszących 2,1 i 1,5, poziomy emisji 
tlenków azotu mierzone w trakcie badań 
RDE mogą być odpowiednio ponad dwa 
razy wyższe oraz ponad półtora raza 
wyższe niż dopuszczalne wartości emisji 
określone dla normy Euro 6, a mimo to 
wynik badania nie będzie musiał zostać 
uznany za negatywny. Nieprzekraczalne 
wartości emisji NOx wynikające z 
deklarowanych niepewności technicznych 
i statystycznych nie umożliwiają 
odpowiednio wiarygodnego 
zweryfikowania, czy dopuszczalne 
wartości tych emisji określone dla normy 
Euro 6 są przez pojazd zachowane w 
trakcie badania RDE.
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Or. en

Poprawka 25
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sąd nie kwestionował technicznej 
zasadności czynników zgodności. W 
związku z tym oraz mając na uwadze, że 
na obecnym etapie rozwoju 
technologicznego nadal istnieje 
rozbieżność między emisjami mierzonymi 
w rzeczywistych warunkach jazdy a 
emisjami mierzonymi w laboratorium, 
należy wprowadzić czynniki zgodności do 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

(8) Sąd zakwestionował w orzeczeniu 
techniczną zasadność czynników 
zgodności, w szczególności w odniesieniu 
do tymczasowego współczynnika 
zgodności wynoszącego 2,1 i jego 
marginesu niepewności statystycznej. Sąd 
stwierdził, że „niepewności statystyczne 
(ryzyko braku reprezentatywności 
wyników względem rzeczywistej całości) 
koryguje się, pracując nad 
reprezentatywnością próbki lub 
eksperymentu (w tym wypadku 
reprezentatywnością badania) albo nad 
liczbą przeprowadzonych eksperymentów 
(w tym wypadku liczbą badań), a nie 
wskazując, że wyniki mogą być obarczone 
marginesem błędu, który wynosi 60 %”1a. 
Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że „badania 
RDE »dojrzewały« przez długi czas, 
ponieważ [...] dotyczące ich prace 
rozpoczęły się w styczniu 2011 r.” i 
Komisja miała czas, „aby zwiększyć 
precyzję i dostatecznie ustandaryzować 
badania RDE, tak aby były 
reprezentatywne dla rzeczywistych 
warunków jazdy na drodze oraz aby 
uniknąć w tym względzie niepewności co 
do ich wyników, której poziom wynosi 
60 %”1b. Ponadto głównym celem 
rozporządzenia (UE) 2016/427, w którym 
dodano załącznik III A do rozporządzenia 
(WE) nr 692/2008, w szczególności pkt 4 
tego załącznika i jego 11 dodatków, jest 
bardzo szczegółowe opisanie elementów 
badania RDE i sposobu jego 
przeprowadzenia.
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__________________
1a Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r., Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles 
i Ayuntamiento de Madrid przeciwko 
Komisji, T-339/16, T-352/16 i T-391/16, 
EU:T:2018:927, pkt 139.
1b Wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r., Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles 
i Ayuntamiento de Madrid przeciwko 
Komisji, T-339/16, T-352/16 i T-391/16, 
EU:T:2018:927, pkt 142.

Or. en

Poprawka 26
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sąd nie kwestionował technicznej 
zasadności czynników zgodności. 
W związku z tym oraz mając na uwadze, 
że na obecnym etapie rozwoju 
technologicznego nadal istnieje 
rozbieżność między emisjami mierzonymi 
w rzeczywistych warunkach jazdy 
a emisjami mierzonymi w laboratorium, 
należy wprowadzić czynniki zgodności do 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

(8) Sąd zakwestionował w orzeczeniu 
techniczną zasadność czynników 
zgodności, wskazując na niepewność, jaką 
ich wprowadzenie spowodowałoby w 
przypadku podejmowanych przez właściwe 
organy działań związanych z homologacją 
i nadzorem rynku przy ustalaniu, czy 
badany pojazd spełnia dopuszczalne 
wartości określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007, co zmieniłoby 
zasadniczy element tego rozporządzenia, a 
także w dyrektywie 2008/50/WE w 
odniesieniu do dopuszczalnych emisji.

Or. en

Poprawka 27
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sąd nie kwestionował technicznej 
zasadności czynników zgodności. 
W związku z tym oraz mając na uwadze, 
że na obecnym etapie rozwoju 
technologicznego nadal istnieje 
rozbieżność między emisjami mierzonymi 
w rzeczywistych warunkach jazdy 
a emisjami mierzonymi w laboratorium, 
należy wprowadzić czynniki zgodności do 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

(8) Sąd nie kwestionował technicznej 
zasadności czynników zgodności i 
marginesów błędu. W związku z tym oraz 
mając na uwadze, że na obecnym etapie 
rozwoju technologicznego nadal istnieje 
rozbieżność między emisjami mierzonymi 
w rzeczywistych warunkach jazdy 
a emisjami mierzonymi w laboratorium, 
należy wprowadzić te same czynniki 
zgodności i marginesy błędu do 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, jak w obecnych 
przepisach, tj. w rozporządzeniu 2016/646 (w przypadku NOx) i rozporządzeniu 2018/1832 
(w przypadku PN). Obecne przepisy wyraźnie dzielą ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: wartość docelowa dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” zastosowany 
do rzeczywistej wartości dopuszczalnej emisji z układu wylotowego) oraz zmienność 
przenośnego systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sąd nie kwestionował technicznej 
zasadności czynników zgodności. 
W związku z tym oraz mając na uwadze, 
że na obecnym etapie rozwoju 
technologicznego nadal istnieje 
rozbieżność między emisjami mierzonymi 
w rzeczywistych warunkach jazdy 
a emisjami mierzonymi w laboratorium, 
należy wprowadzić czynniki zgodności do 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

(8) Sąd nie kwestionował technicznej 
zasadności czynników zgodności. 
W związku z tym oraz mając na uwadze, 
że na obecnym etapie rozwoju 
technologicznego nadal istnieje 
rozbieżność między emisjami mierzonymi 
w rzeczywistych warunkach jazdy 
a emisjami mierzonymi w laboratorium, 
należy wprowadzić czynniki zgodności (w 
tym marginesy błędu) do rozporządzenia 
(WE) nr 715/2007.

Or. en



AM\1197619PL.docx 17/64 PE646.951v01-00

PL

Poprawka 29
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Podczas negocjacji w sprawie 
obowiązkowego wprowadzenia RDE w 
Komitecie Technicznym ds. Pojazdów 
Silnikowych w dniach 6 i 28 października 
2015 r. ustalono tymczasowy 
współczynnik zgodności wynoszący 2,1, 
aby zaradzić rzekomej niepewności 
statystycznej. Taki współczynnik 
zgodności wynoszący 2,1, określany jako 
Euro 6 TEMP, nie może być prawnie 
uzasadniony i został pomyślany jako 
wartość wstępna, aby sprostać 
wymaganiom przemysłu. Dlatego właśnie 
współczynnik zgodności 2,1 był ostro 
krytykowany przez Parlament Europejski i 
został teraz uznany za nieważny wyrokiem 
Sądu. W związku z tym właściwe jest 
usunięcie tymczasowego współczynnika 
zgodności wynoszącego 2,1, który został 
wprowadzony rozporządzeniem (UE) 
2016/646.

Or. en

Poprawka 30
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. w 
sprawie ostatnich wydarzeń związanych z 
aferą dieselgate z zadowoleniem przyjęto 
orzeczenie Sądu i wyraźnie zwrócono się 
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do Komisji, żeby nie wprowadzała 
żadnego nowego współczynnika 
zgodności, aby zagwarantować, że normy 
Euro 6 nie będą w dalszym stopniu 
osłabiane, lecz będą spełniane w 
normalnych warunkach użytkowania, jak 
pierwotnie przewidziano w rozporządzeniu 
(WE) 715/2007.

Or. en

Poprawka 31
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Sąd stwierdził również w swoim 
wyroku, że margines błędu wynoszący 
50 %, odpowiadający wartości „FINAL” 
CF równej 1,5, co można wyjaśnić 
istnieniem marginesu niepewności 
technicznej, stanowi połowę tego, co miało 
być przedmiotem pomiaru, oraz że jeżeli 
ten margines zostanie przeliczony na 
rzeczywisty margines błędu w odniesieniu 
do pomiarów dokonanych za pomocą 
urządzenia, to margines ten wyniesie 33 % 
(pomiar 120 mg/km może w rzeczywistości 
odpowiadać emisjom wynoszącym 80 
mg/km, czyli o jedną trzecią mniej niż 
zmierzona wartość, lub emisji 160 mg/km, 
dwa razy więcej niż dopuszcza norma). 
Oznacza to, że po zakończeniu badania 
RDE nie można stwierdzić, czy pojazd 
będący przedmiotem badania spełnia 
wymogi dotyczące dopuszczalnych 
wartości emisji ani nawet czy zbliża się do 
tych wartości.

Or. en
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Poprawka 32
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Każdy sprzęt pomiarowy ma 
margines błędu, nawet w warunkach 
laboratoryjnych, a producenci już to 
uwzględniają przy projektowaniu 
pojazdów w celu spełnienia regulacyjnych 
wartości dopuszczalnych. Stwierdzono, że 
sprzęt PEMS ma nieco większy margines 
błędu w porównaniu z niemobilnym 
sprzętem laboratoryjnym, ale w 
rzeczywistości może to oznaczać zarówno 
zawyżenie, jak i niedoszacowanie emisji. 
Niedopuszczalne jest, aby te niepewności 
były stosowane tylko jednostronnie 
kosztem zdrowia publicznego bez wyraźnej 
daty końcowej.

Or. en

Poprawka 33
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, 
na wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 

skreśla się
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zgodności w świetle postępu technicznego.

Or. en

Poprawka 34
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna corocznie 
obniżać współczynniki zgodności na 
podstawie dowodów naukowych i postępu 
technicznego w zakresie sprzętu PEMS. 
Obecny margines błędu należy 
skorygować w dół do wartości 
zaproponowanej w sprawozdaniu JRC, 
jak tylko zostanie ono opublikowane. 
Celem jest osiągnięcie zerowego 
marginesu błędu do 31 grudnia 2022 r.

Or. en

Poprawka 35
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom (9) Aby umożliwić producentom 
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osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE wprowadzono 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie może 
mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie trzeba 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna korygować w 
dół margines błędu stosowany do 
obliczania ostatecznych współczynników 
zgodności raz na dwa lata w wyniku 
postępu technicznego w zakresie sprzętu 
PEMS, chyba że Komisja wyjaśni, 
dlaczego nie może tego zrobić.

Or. en

Poprawka 36
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, 
na wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE będą 
wykorzystywać jedynie ostateczny 
współczynnik zgodności. Komisja powinna 
dokonywać przeglądu ostatecznych 
współczynników zgodności w świetle 
postępu technicznego. Komisja powinna 
korygować w dół margines błędu 
stosowany do obliczania ostatecznego 
współczynnika zgodności każdego roku w 
wyniku poprawy dokładności procedury 
pomiarowej lub postępu technicznego w 
zakresie sprzętu PEMS.
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Or. en

Poprawka 37
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu marginesu błędu w świetle 
postępu technicznego w zakresie 
przenośnego systemu pomiaru emisji 
(PEMS).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, jak w obecnych 
przepisach, tj. w rozporządzeniu 2016/646 (w przypadku NOx) i rozporządzeniu 2018/1832 
(w przypadku PN). Obecne przepisy wyraźnie dzielą ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: wartość docelowa dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” zastosowany 
do rzeczywistej wartości dopuszczalnej emisji z układu wylotowego) oraz zmienność 
przenośnego systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 38
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności (w tym marginesy błędu).

Or. en

Poprawka 39
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, 
na wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
można wprowadzić współczynnik 
zgodności w celu tymczasowego 
zaradzenia technicznej niepewności 
sprzętu PEMS. Komisja powinna 
dokonywać corocznego przeglądu 
tymczasowych współczynników zgodności 
w świetle postępu technicznego do czasu 
ich całkowitego wycofania do 31 grudnia 
2021 r.

Or. en
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Poprawka 40
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, 
na wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE będą 
wykorzystywać ostateczną zgodność. 
Komisja powinna korygować w dół 
margines błędu stosowany do obliczania 
ostatecznego współczynnika zgodności 
każdego roku w wyniku poprawy 
dokładności procedury pomiarowej lub 
postępu technicznego w zakresie sprzętu 
PEMS.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że w rzeczywistych warunkach jazdy obowiązujące dopuszczalne 
wartości emisji zostaną spełnione tak dokładnie, jak to możliwe, współczynnik zgodności 
powinien odzwierciedlać rzeczywisty margines błędu. Aby zapewnić dokładność pomiaru, 
współczynnik zgodności należy jak najszybciej obniżyć do 1. Komisja powinna zapewnić 
coroczne obniżanie współczynnika zgodności w świetle naukowej oceny dokładności sprzętu 
PEMS.

Poprawka 41
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) 11 grudnia 2019 r. Komisja 
opublikowała komunikat zatytułowany 
„Europejski Zielony Ład”, w którym 
podkreślono potrzebę przyspieszenia 
przejścia na zrównoważoną i inteligentną 
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mobilność, w tym przez zajęcie się 
wszystkimi źródłami emisji i zapewnienie , 
by od 2025 r. nie było już żadnych 
przeszkód na drodze do bezemisyjnej 
mobilności. Aby zrealizować tę ambicję, 
konieczne jest, aby Komisja przedstawiła, 
tak szybko jak to możliwe, a najpóźniej do 
czerwca 2021 r., nowe wnioski 
ustawodawcze w sprawie wprowadzenia 
bardziej rygorystycznych norm emisji 
zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów z 
silnikami spalinowymi, obejmujących 
wszystkie zanieczyszczenia i wszystkie 
paliwa oraz układy napędowe we 
wszystkich warunkach jazdy. W przyszłym 
przeglądzie norm CO2 dla samochodów 
osobowych i dostawczych Komisja 
powinna również zaproponować wyraźne 
wycofanie sprzedaży nowych samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów użytkowych 
z silnikami spalinowymi najpóźniej do 
2035 r., przy jednoczesnym zapewnieniu, 
by przepisy nie uniemożliwiały 
pionierskim krajom stosowania bardziej 
rygorystycznych środków na szczeblu 
krajowym w celu dekarbonizacji 
transportu drogowego.

Or. en

Poprawka 42
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Jako że Sąd orzekł, że Komisja nie 
jest uprawniona do zmiany wartości 
dopuszczalnych badań RDE przez 
zastosowanie współczynników zgodności 
oraz że należy uchylić odpowiednie 
przepisy dotyczące ustalania wartości 
dopuszczalnych emisji tlenków azotu, 
niniejszy akt ustawodawczy ma na celu 
zaradzenie skutkom unieważnienia przez 
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zmianę rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
za sprawą przepisów przejściowych. W 
tym celu niezbędne jest, aby Komisja 
ustanowiła, najpóźniej do 1 czerwca 2021 
r., ambitne i solidne wymagania dotyczące 
sprzętu pomiarowego PEMS, który może 
być wykorzystywany do badań RDE. 
Wymagania te powinny zapewnić 
stosowanie najlepszego dostępnego 
sprzętu PEMS w celu zapewnienia 
dokładnego pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza, w tym NOx i PN. Po 
opublikowaniu wymagań dotyczących 
PEMS ostateczny współczynnik zgodności 
powinien stać się nieaktualny i nie 
powinien już mieć zastosowania do testów 
RDE najpóźniej od 1 stycznia 2022 r.

Or. en

Poprawka 43
Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby zapewnić szybki postęp w 
kierunku poprawy jakości powietrza dla 
obywateli Unii, konieczne jest przyjęcie 
przez Komisję wniosku ustawodawczego w 
sprawie bardziej rygorystycznych norm 
emisji zanieczyszczeń powietrza dla 
pojazdów z silnikiem spalinowym jak 
najszybciej, a najpóźniej do czerwca 2021 
r., jak zapowiedziała Komisja w 
komunikacie z 11 grudnia 2019 r. 
zatytułowanym „Europejski Zielony Ład”. 
W tym wniosku ustawodawczym (norma 
wyższa niż Euro 6) normy dotyczące 
zanieczyszczenia powietrza powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich pojazdów, 
niezależnie od typu silnika lub 
stosowanego paliwa, i zapewniać 
zgodność w całym okresie eksploatacji. 
Normy powinny ponadto dotyczyć 
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wszystkich istotnych zanieczyszczeń, w 
tym amoniaku.

Or. en

Poprawka 44
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja powinna stale analizować 
ostateczne współczynniki zgodności w 
świetle postępu technicznego w celu 
zmiany marginesów błędu. Czyniąc to, 
Komisja powinna wziąć pod uwagę 
wszelkie przyjęte przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) normy w zakresie 
standardowej procedury oceny 
niepewności pomiaru rzeczywistych emisji 
zanieczyszczeń w odniesieniu do emisji 
gazowych i emisji cząstek stałych.

Or. en

Poprawka 45
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby zagwarantować, że organy 
przeprowadzające homologację typu 
wykorzystują do przeprowadzenia badań 
RDE w ramach procesu homologacji typu 
tylko najlepszą dostępną technologię 
sprzętu PEMS, ważne jest, żeby Komisja 
podjęła wszelkie niezbędne środki w celu 
przyspieszenia aktualnego opracowywania 
norm przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny w odniesieniu do 
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wyników pomiaru PEMS NOx i pomiaru 
pyłu zawieszonego (PM).

Or. en

Poprawka 46
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby dokładniej ocenić margines 
błędu, konieczna jest standardowa 
procedura oceny niepewności pomiaru 
RDE w odniesieniu do emisji gazowych i 
emisji cząstek stałych. Dlatego tak ważne 
jest, aby Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) przyjął jak 
najszybciej normy dotyczące sprzętu 
PEMS. Komisja powinna należycie 
uwzględnić te normy.

Or. en

Poprawka 47
Norbert Lins, Christine Schneider, Sven Schulze, Ulrike Müller, Peter Liese, Jens 
Gieseke, Andreas Glück

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja upoważni CEN do 
opracowania normy wydajności PEMS w 
celu określenia indywidualnych 
marginesów błędu systemów PEM. Przed 
zastosowaniem normy wydajności PEMS 
Komisja zobowiązuje się do corocznego 
przeglądu marginesu błędu i 
zaktualizowania go dopiero po 
wprowadzeniu ulepszeń w technologii 



AM\1197619PL.docx 29/64 PE646.951v01-00

PL

pomiarowej.

Or. en

Uzasadnienie

Margines błędu powinien pozostać na poziomie 0,43, dopóki żadne techniczne ulepszenia nie 
zostaną wprowadzone w urządzeniach pomiarowych lub nie zostaną odzwierciedlone w 
normie wydajności PEMS CEN.

Poprawka 48
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja powinna ustanowić 
ambitne i solidne wymagania dotyczące 
urządzeń pomiarowych PEMS, które 
mogą być stosowane do badań RDE. 
Wymagania te powinny zapewnić 
stosowanie najlepszego dostępnego 
sprzętu PEMS w celu zapewnienia 
dokładnego pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza, w tym NOx i liczby cząstek 
stałych (PN).

Or. en

Poprawka 49
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Konieczne jest, aby Komisja wzięła 
pod uwagę wszelkie normy przyjęte przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) w zakresie standardowej procedury 
oceny niepewności pomiaru RDE w 
odniesieniu do emisji gazowych i emisji 
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cząstek stałych.

Or. en

Uzasadnienie

Z zastrzeżeniem głosowania nad projektem normy prace w CEN zostały zakończone i norma 
powinna zostać zapewniona do końca 2020 r. Celem normy jest ustalenie współczynnika 
niepewności pomiarów RDE, który mógłby zastąpić określone marginesy lub je uzupełnić.

Poprawka 50
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby zachęcić producentów do 
proaktywnego i proekologicznego 
podejścia, nowe innowacje technologiczne 
mające na celu pochłanianie NOx 
powinny zostać przetestowane, ujęte 
ilościowo i uwzględnione w kolejnym 
przeglądzie norm Euro.

Or. en

Poprawka 51
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Aby zapewnić szybki postęp w 
kierunku poprawy jakości powietrza dla 
obywateli Unii, konieczne jest przyjęcie 
przez Komisję wniosku ustawodawczego w 
sprawie bardziej rygorystycznych norm 
emisji zanieczyszczeń powietrza dla 
pojazdów z silnikiem spalinowym jak 
najszybciej, a najpóźniej do czerwca 2021 
r., jak zapowiedziała Komisja w 
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komunikacie z 11 grudnia 2019 r. 
zatytułowanym „Europejski Zielony Ład”. 
W tym wniosku ustawodawczym (norma 
wyższa niż Euro 6) normy dotyczące 
zanieczyszczenia powietrza powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich pojazdów, 
niezależnie od typu silnika lub 
stosowanego paliwa, i zapewniać 
zgodność w całym okresie eksploatacji. 
Normy powinny ponadto dotyczyć 
wszystkich istotnych zanieczyszczeń, w 
tym amoniaku.

Or. en

Poprawka 52
Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Niezbędne jest, aby Komisja 
ustanowiła, najpóźniej do dnia 1 czerwca 
2021 r., ambitne i solidne wymagania 
dotyczące sprzętu pomiarowego PEMS, 
który może być wykorzystywany do badań 
RDE. Wymagania te powinny zapewnić 
stosowanie najlepszego dostępnego 
sprzętu PEMS w celu zapewnienia 
dokładnego pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza, w tym NOx i liczby cząstek 
stałych (PN). Po opublikowaniu wymagań 
PEMS ostateczny współczynnik zgodności 
powinien stać się nieaktualny i nie 
powinien już mieć zastosowania do testów 
RDE najpóźniej od 1 stycznia 2022 r.

Or. en

Poprawka 53
Jan Huitema, Mohammed Chahim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Aby ograniczyć zanieczyszczenie 
powietrza, normy dopuszczalnych emisji 
dla emisji NOx (i innych cząstek stałych) 
należy skorygować w dół we wniosku 
ustawodawczym dotyczącym normy 
wyższej niż Euro 6. Dlatego niezwykle 
ważne jest, aby Komisja jak najszybciej 
przedstawiła wniosek ustawodawczy 
dotyczący normy wyższej niż Euro 6, a 
najpóźniej do czerwca 2021 r., zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu 
zapewniającymi drogę do bezemisyjnej 
mobilności.

Or. en

Poprawka 54
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Aby ograniczyć zanieczyszczenie 
powietrza, normy dopuszczalnych emisji 
dla emisji NOx (i innych cząstek stałych) 
należy skorygować w dół we wniosku 
ustawodawczym dotyczącym normy 
wyższej niż Euro 6. Dlatego niezwykle 
ważne jest, aby Komisja jak najszybciej 
przedstawiła wniosek legislacyjny 
dotyczący normy wyższej niż Euro 6, a 
najpóźniej do czerwca 2021 r., zgodnie ze 
zobowiązaniami podjętymi w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Or. en
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Poprawka 55
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do 
informacji dotyczących naprawy 
i utrzymania pojazdów; przyjęcie 
zmienionej procedury pomiaru cząstek 
stałych. Przekazanie uprawnień powinno 
ponadto obejmować zmianę 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w celu 
dokonania obniżenia ostatecznych 
współczynników zgodności celem 
uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji. Przekazanie uprawnień 
powinno ponadto obejmować zmianę 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w celu 
zmiany marginesów błędu celem 
uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te były prowadzone zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji biorą systematycznie udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
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określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji powinni systematycznie 
brać udział w posiedzeniach grup 
eksperckich Komisji zajmujących się 
przygotowaniem aktów delegowanych.

zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Nic nie uzasadnia zmiany rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w sprawie informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, ponieważ wszystkie przepisy dotyczące tych 
aspektów zostały przeniesione do nowego rozporządzenia ramowego w sprawie homologacji 
typu (rozporządzenia (UE) 2018/858). Komisja rozpoczęła już prace nad możliwymi środkami 
dotyczącymi normy wyższej niż Euro 6. Przekazanie uprawnień do zmiany procedur pomiaru 
cząstek stałych / ponownego ustalenia wartości dopuszczalnych masy cząstek stałych / 
wprowadzenia wartości dopuszczalnych liczby cząstek stałych przed pojawieniem się wniosku 
dotyczącego wprowadzenia normy wyższej niż Euro 6 nie wydaje się konieczne.

Poprawka 56
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 



AM\1197619PL.docx 35/64 PE646.951v01-00

PL

przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów; przyjęcie zmienionej procedury 
pomiaru cząstek stałych. Przekazanie 
uprawnień powinno ponadto obejmować 
zmianę rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
w celu dokonania obniżenia ostatecznych 
współczynników zgodności celem 
uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji powinni 
systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów; przyjęcie zmienionej procedury 
pomiaru cząstek stałych. Przekazanie 
uprawnień powinno ponadto obejmować 
zmianę rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
w celu dokonania obniżenia ostatecznych 
współczynników zgodności, w tym 
marginesów błędu, celem uwzględnienia 
postępu technicznego w zakresie PEMS, 
prac prowadzonych nad ich normalizacją 
i ponownego ustalenia wartości 
dopuszczalnych masy cząstek stałych oraz 
wprowadzenia wartości dopuszczalnych 
liczby cząstek stałych. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te były prowadzone zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji powinni 
systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Or. en
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Poprawka 57
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów; przyjęcie zmienionej procedury 
pomiaru cząstek stałych. Przekazanie 
uprawnień powinno ponadto obejmować 
zmianę rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
w celu dokonania obniżenia ostatecznych 
współczynników zgodności celem 
uwzględnienia postępu technicznego 
w zakresie PEMS i ponownego ustalenia 
wartości dopuszczalnych masy cząstek 
stałych oraz wprowadzenia wartości 
dopuszczalnych liczby cząstek stałych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te były 
prowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji 
z pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur, testów i wymogów dotyczących 
homologacji typu. Przedmiotowe 
przekazanie powinno obejmować 
uzupełnienie rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 o takie zmienione przepisy, 
jak również cykle badań stosowanych do 
pomiaru emisji; wymogi dotyczące 
wdrożenia zakazu stosowania urządzeń 
ograniczających skuteczność działania, 
które zmniejszają skuteczność układów 
kontroli emisji; środki niezbędne do 
wdrożenia obowiązku producenta do 
zapewnienia nieograniczonego 
i znormalizowanego dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów; przyjęcie zmienionej procedury 
pomiaru cząstek stałych. Przekazanie 
uprawnień powinno ponadto obejmować 
zmianę rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
w celu ponownego ustalenia wartości 
dopuszczalnych masy cząstek stałych oraz 
wprowadzenia wartości dopuszczalnych 
liczby cząstek stałych. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te były prowadzone zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
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międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji powinni 
systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a 
eksperci tych instytucji powinni 
systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 58
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I. Na potrzeby 
ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
określonymi w załączniku I tabela 2, 
wartości emisji ustalone podczas ważnych 
badań emisji zanieczyszczeń w 
rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) 
dzieli się przez mający zastosowanie 
współczynnik zgodności określony w 
załączniku I tabela 2a. Wynik musi się 
kształtować poniżej wartości 
dopuszczalnych emisji Euro 6 
określonych w tabeli 2 tego załącznika.

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I.

Or. en
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Poprawka 59
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I. Na potrzeby 
ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2, wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności określony w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi się kształtować poniżej 
wartości dopuszczalnych emisji Euro 6 
określonych w tabeli 2 tego załącznika.

Obowiązki te obejmują zapewnienie 
zgodności z wartościami dopuszczalnymi 
emisji określonymi w załączniku I. Na 
potrzeby ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2 wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności lub, jeżeli tak przewidziano, 
przez sumę mającego zastosowanie 
współczynnika zgodności i marginesu 
błędu określonych w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi być zgodny z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w tabeli 2 tego załącznika.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, jak w obecnych 
przepisach, tj. w rozporządzeniu 2016/646 (w przypadku NOx) i rozporządzeniu 2018/1832 
(w przypadku PN). Obecne przepisy wyraźnie dzielą ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: wartość docelowa dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” zastosowany 
do rzeczywistej wartości dopuszczalnej emisji z układu wylotowego) oraz zmienność 
przenośnego systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 60
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I. Na potrzeby 
ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2, wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności określony w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi się kształtować poniżej 
wartości dopuszczalnych emisji Euro 6 
określonych w tabeli 2 tego załącznika.;

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I. Na potrzeby 
ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2 wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności określony w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi się kształtować poniżej 
wartości dopuszczalnych emisji Euro 6 
określonych w tabeli 2 tego załącznika. 
Margines błędu musi osiągnąć zero do 31 
grudnia 2022 r.

Or. en

Poprawka 61
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I. Na potrzeby 
ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2, wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności określony w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi się kształtować poniżej 
wartości dopuszczalnych emisji Euro 6 
określonych w tabeli 2 tego załącznika.

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I. Na potrzeby 
ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2 wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
tymczasowy współczynnik zgodności 
określony w załączniku I tabela 2a do 
czasu jego całkowitego wycofania do 31 
grudnia 2021 r. Wynik musi się 
kształtować poniżej wartości 
dopuszczalnych emisji Euro 6 określonych 
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w tabeli 2 tego załącznika.

Or. en

Poprawka 62
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia 2 lipca 2007 r., 
jeżeli producent wystąpi z takim 
wnioskiem, krajowe organy nie mogą, na 
podstawie emisji zanieczyszczeń lub 
zużycia paliwa przez pojazdy, odmówić 
udzielenia homologacji typu WE lub 
homologacji krajowej typu dla nowego 
typu pojazdu, zakazać rejestracji, 
sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu 
nowego pojazdu, w przypadku gdy pojazd 
ten jest zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem, a w szczególności 
z wartościami dopuszczalnymi normy Euro 
5 określonymi w załączniku I tabela 1 lub 
wartościami dopuszczalnymi normy Euro 6 
określonymi w załączniku I tabela 2, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 4 ust. 1 
akapit drugi.

1. Ze skutkiem od dnia 2 lipca 2007 r., 
jeżeli producent wystąpi z takim 
wnioskiem, krajowe organy nie mogą, na 
podstawie emisji zanieczyszczeń lub 
zużycia paliwa przez pojazdy, odmówić 
udzielenia homologacji typu WE lub 
homologacji krajowej typu dla nowego 
typu pojazdu, zakazać rejestracji, 
sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu 
nowego pojazdu, w przypadku gdy pojazd 
ten jest zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem, a w szczególności 
z wartościami dopuszczalnymi normy Euro 
5 określonymi w załączniku I tabela 1 lub 
wartościami dopuszczalnymi normy Euro 6 
określonymi w załączniku I tabela 2.

Or. en

Poprawka 63
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

skreśla się

Or. en

Poprawka 64
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
tymczasowego współczynnika zgodności 
dla danego zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, do czasu jego 
całkowitego wycofania do 31 grudnia 
2021 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 65
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność Zgodność z wartościami dopuszczalnymi 
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z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

w normie Euro 6 ustala się, wykorzystując 
ważne badanie RDE. Najpóźniej do 1 
stycznia 2022 r. badanie RDE uwzględnia 
współczynnik zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 66
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z dniem 1 września 2015 r. oraz od dnia 
1 września 2016 r. w przypadku kategorii 
N1 klasa II i III oraz kategorii N2 krajowe 
organy, w przypadku nowych pojazdów, 
które nie są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem, a w szczególności 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6, określonymi w załączniku I tabela 
2 [„jak określono zgodnie z ust. 4 akapit 
drugi”], uznają świadectwa zgodności za 
nieważne dla celów art. 18 dyrektywy 
2007/46/WE oraz, na podstawie emisji 
zanieczyszczeń lub zużycia paliwa, 
odmawiają rejestracji i zakazują sprzedaży 
oraz wprowadzania do użytku takich 
pojazdów.

Z dniem 1 września 2015 r. oraz od dnia 
1 września 2016 r. w przypadku kategorii 
N1 klasa II i III oraz kategorii N2 krajowe 
organy, w przypadku nowych pojazdów, 
które nie są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem, a w szczególności 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6, określonymi w załączniku I tabela 
2, uznają świadectwa zgodności za 
nieważne dla celów art. 18 dyrektywy 
2007/46/WE oraz, na podstawie emisji 
zanieczyszczeń lub zużycia paliwa, 
odmawiają rejestracji i zakazują sprzedaży 
oraz wprowadzania do użytku takich 
pojazdów.

Or. en

Poprawka 67
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
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Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

skreśla się

Or. en

Poprawka 68
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
tymczasowego współczynnika zgodności 
dla danego zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, do czasu jego 
całkowitego wycofania do 31 grudnia 
2021 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 69
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

Zgodność z wartościami dopuszczalnymi 
w normie Euro 6 ustala się, wykorzystując 
ważne badanie RDE. Najpóźniej do 1 
stycznia 2022 r. badanie RDE uwzględnia 
współczynnik zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 70
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów 
delegowanych w celu przyjęcia 
następujących środków w oparciu 
o wyniki programu pomiaru cząstek 
stałych EKG ONZ, realizowanego pod 
auspicjami Światowego Forum na rzecz 
Harmonizacji Przepisów dotyczących 
Pojazdów, bez obniżania poziomu ochrony 
środowiska w Unii:

skreśla się

a) zmiany niniejszego rozporządzenia 
do celów przeglądu wartości 
dopuszczalnych masy cząstek stałych 
i liczby cząstek stałych określonych 
w załączniku I;
b) uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez przyjęcie zmienionej 
procedury pomiaru liczby cząstek stałych.

Or. en
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Poprawka 71
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia w celu dostosowania 
procedur, badań i wymogów, a także cykli 
badawczych wykorzystywanych do 
pomiaru emisji w celu odpowiedniego 
odzwierciedlenia emisji zanieczyszczeń 
w rzeczywistych warunkach jazdy;

a) uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia w celu dostosowania 
procedur, badań i wymogów, a także cykli 
badawczych wykorzystywanych do 
pomiaru emisji w celu odpowiedniego 
odzwierciedlenia emisji zanieczyszczeń 
w rzeczywistych warunkach jazdy we 
wszystkich normalnych warunkach 
użytkowania, w szczególności w celu 
rozszerzenia warunków brzegowych 
temperatury i wysokości do maksymalnej 
wydajności najlepszego w swojej klasie 
sprzętu PEMS, usunięcia maksymalnego 
skumulowanego dodatniego przyrostu 
wysokości dopuszczalnego podczas 
podróży, usunięcia dodatkowego 
współczynnika zgodności 1,6 dla emisji 
zanieczyszczeń mierzonych podczas 
rozszerzonych warunków brzegowych 
otoczenia i zaradzenia niebezpiecznym 
wzrostom cząstek stałych w wyniku 
czyszczenia filtra;

Or. en

Poprawka 72
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia w celu dostosowania 

a) uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia w celu dostosowania 
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procedur, badań i wymogów, a także cykli 
badawczych wykorzystywanych do 
pomiaru emisji w celu odpowiedniego 
odzwierciedlenia emisji zanieczyszczeń 
w rzeczywistych warunkach jazdy;

procedur, badań i wymogów, a także cykli 
badawczych wykorzystywanych do 
pomiaru emisji w celu odpowiedniego 
odzwierciedlenia emisji zanieczyszczeń 
w rzeczywistych warunkach jazdy zgodnie 
z normami ISO;

Or. en

Poprawka 73
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3– litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu ustanowienia, najpóźniej do 1 
czerwca 2021 r., ambitnych wymagań dla 
urządzeń pomiarowych PEMS, opartych 
na najlepszych dostępnych technikach, w 
celu zapewnienia dokładnego pomiaru 
zanieczyszczeń powietrza i zaprzestania 
stosowania ostatecznych współczynników 
zgodności w badaniu RDE najpóźniej od 1 
stycznia 2022 r.;

Or. en

Poprawka 74
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3– litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu ustanowienia ambitnych wymagań 
dla urządzeń pomiarowych PEMS, 
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opartych na najlepszych dostępnych 
technikach, w celu zapewnienia 
dokładnego pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza; wyniki tych pomiarów należy 
przedłożyć w ujednoliconej formie i 
udostępnić publicznie online w całej Unii;

Or. en

Poprawka 75
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

skreśla się

Or. en

Poprawka 76
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 77
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności i marginesów 
błędu określonych dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a, 
aby margines błędu osiągnął zero 
możliwie jak najszybciej, a najpóźniej do 
31 grudnia 2022 r.

Or. en

Poprawka 78
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu zmiany marginesu błędu 
określonego dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a w 
świetle postępu technicznego przez 
uwzględnienie niepewności technicznej 
związanej z używaniem przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS).

Or. en
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Uzasadnienie

Kwestie związane z emisją cząstek są rozwiązywane przez grupę PMP (Particle Measurement 
Programme, program pomiaru cząstek stałych) w Genewie w ramach przygotowań do 
wniosku Komisji dotyczącego wprowadzenia normy wyższej niż Euro 6. Wniosek o 
przekazanie uprawnień, o którym mowa w ust. 2, nie ma zatem zastosowania. Ponadto 
wartości masy i liczby cząstek stałych, a także procedura pomiaru liczb cząstek stałych są 
istotnymi elementami przepisów, które należy przyjąć w drodze zwykłej procedury 
ustawodawczej, a nie w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 79
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego tymczasowych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a do czasu ich 
całkowitego wycofania do 31 grudnia 
2022 r.

Or. en

Poprawka 80
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
(przez zmianę marginesów błędu) w celu 
dostosowania do postępu technicznego 
ostatecznych współczynników zgodności 
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dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

określonych dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a.

Or. en

Poprawka 81
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu corocznego obniżania ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

Or. en

Poprawka 82
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu corocznego obniżania ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

Or. en
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Poprawka 83
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w załączniku I tabela 2a.

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 
technicznego marginesu błędu 
określonego dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, jak w obecnych 
przepisach, tj. w rozporządzeniu 2016/646 (w przypadku NOx) i rozporządzeniu 2018/1832 
(w przypadku PN). Obecne przepisy wyraźnie dzielą ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: wartość docelowa dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” zastosowany 
do rzeczywistej wartości dopuszczalnej emisji z układu wylotowego) oraz zmienność 
przenośnego systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 84
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Wykonując uprawnienia, o 
których mowa w ust. 3, Komisja bierze 
pod uwagę wszelkie normy przyjęte przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN), które zapewniają technicznie 
uzasadnione podejście do oceny 
niepewności pomiaru rzeczywistych emisji 
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zanieczyszczeń w odniesieniu do emisji 
gazowych i emisji cząstek stałych oraz do 
weryfikacji określonego marginesu błędu 
dla zastosowań PEMS. ”;

Or. en

Poprawka 85
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 14 dodaje się ust. 5a w 
brzmieniu:
„5a. Najpóźniej do czerwca 2021 r. oraz 
w celu poprawy zgodności państw 
członkowskich z unijnymi normami 
jakości powietrza Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w celu zaostrzenia 
dopuszczalnych wartości emisji 
określonych w załączniku I oraz 
uwzględnienia wszystkich pozostałych 
zanieczyszczeń, dla wszystkich rodzajów 
paliw i układów napędowych, we 
wszystkich warunkach jazdy. Nowe 
dopuszczalne wartości emisji i środki 
towarzyszące oraz ich data wejścia w życie 
muszą być zgodne z dążeniem do 
bezemisyjnej mobilności od 2025 r. oraz 
dążeniem Unii do osiągnięcia zerowego 
poziomu emisji zanieczyszczeń.”;

Or. en

Poprawka 86
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 5 ust. 3, art. 8 oraz art. 14 ust. 2 i 3, 
powierza się Komisji na czas pięciu lat od 
dnia [...] [data wejścia w życie] r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 5 ust. 3, art. 8 oraz art. 14 ust. 2 i 3, 
powierza się Komisji na czas dwóch lat od 
dnia [...] [data wejścia w życie] r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
sześć miesięcy przed końcem okresu 
dwóch lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en

Poprawka 87
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 14a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja bierze pod uwagę wszelkie 
normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN), które zapewniają 
technicznie uzasadnione podejście do 
oceny niepewności pomiaru RDE w 
odniesieniu do emisji gazowych i emisji 
cząstek stałych, by wymagać stosowania 
takiej normy w ramach niniejszego 
rozporządzenia, tak aby właściwy organ 
zweryfikował określony margines 
niepewności dla zastosowań PEMS i 
rozważył, czy jest on wystarczający do 
zastąpienia określonych marginesów 
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błędu wskazanych w tabeli 2a w 
załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia lub czy możliwe jest 
uzupełnienie tych określonych 
marginesów.

Or. en

Uzasadnienie

Z zastrzeżeniem głosowania nad projektem normy prace w CEN zostały zakończone i norma 
powinna zostać zapewniona do końca 2020 r. Celem normy jest ustalenie współczynnika 
niepewności pomiarów RDE, który mógłby zastąpić określone marginesy lub je uzupełnić.

Poprawka 88
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2 – kolumna 6

Tekst obowiązujący

Masa tlenków azotu (NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 80
60 80
75 105
82 125
82 125

Poprawka

W tabeli 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007 wprowadza się następujące 
zmiany:

„Masa tlenków azotu (NOx)

L4

(mg/km)
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PI CI

60 60
60 60
75 75
82 82
82 82

Objaśnienie: PI = silnik z zapłonem wymuszonym, CI = silnik wysokoprężny”.

Or. en

Poprawka 89
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Poprawka 90
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2) 

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
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Poprawka

CF 
pollutant-
final (2) 

1,32 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).

Or. en

Poprawka 91
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2) 

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).

Poprawka

CF 
pollutant-
temp (2) 

1,32 1,5 - - -

(2) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) do czasu jego całkowitego 
wycofania do 31 grudnia 2021 r.

Or. en

Uzasadnienie

Any measurement equipment has a margin of error, even under laboratory conditions, and 
manufacturers already take this into account when designing vehicles to meet regulatory 
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limits. For that reason, no conformity factor can be applied in the context of the RDE test 
procedure without a clear end date.

A temporary conformity factor of maximum 1.32 might be considered to be applied until its 
complete phase-out by 31 December 2021. Based on the knowledge shared by JRC itself in 
December 2019 lowering the margin to 0.32 is reasonable.

Furthermore, standards are there to provide legal stability and to be followed, and should not 
be undermined by using conformity factors or other deviation mechanism whatever their 
name is.

Poprawka 92
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).

Poprawka

CF 
pollutant
-final (2)

1 + 
margines 
błędu 
(margines 
= 0,32*)

1 + 
margines 
błędu 
(margines 
= 0,5*)

- - -

* Należy obniżyć na podstawie zbliżającej się oceny Wspólnego Centrum Badawczego.
(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS). Dlatego jest wyrażany jako 1 + 
margines błędu.

Or. en
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Poprawka 93
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).

Poprawka

CF 
pollutant-
final (2)

1 + 
margine
s błędu 
(margin
es = 
0,43)

1 + 
margine
s błędu 
(margin
es = 0,5)

- - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS), który jest wyrażany jako 1 + 
margines błędu.

Or. en

Poprawka 94
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2)

1,43 1,5 - - -
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(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).

Poprawka

CF 
pollutant-
final (2)

1 + 
margine
s, przy 
czym 
margine
s= 
0,43(2a)

1 + 
margine
s, przy 
czym 
margine
s= 0,5(2a)

- - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6, wyrażony jako suma wartości docelowej poziomu 
emisji pojazdów i nieścisłości technicznych związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji 
(PEMS) (tzn. margines błędu).
(2a) Komisja bierze pod uwagę wszelkie normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), 
które zapewniają technicznie uzasadnione podejście do oceny niepewności pomiaru RDE w odniesieniu 
do emisji gazowych i emisji cząstek stałych, by wymagać stosowania takiej normy w ramach niniejszego 
rozporządzenia, tak aby właściwy organ zweryfikował określony margines niepewności dla zastosowań 
PEMS i rozważył, czy jest on wystarczający do zastąpienia określonych marginesów błędu wskazanych w 
tabeli 2a w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub czy możliwe jest uzupełnienie tych 
określonych marginesów.

Or. en

Poprawka 95
Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Liese, Andreas Glück, Ulrike Müller, Jens 
Gieseke, Sven Schulze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
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Poprawka

CF 
pollutant-
final (2) 

1 + 
margine
s błędu 
(margin
es = 
[0,43](2a)

)

1 + 
margine
s błędu 
(margin
es = 0,5)

- - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS). Dlatego jest wyrażany jako 1 + 
margines błędu.
(2a) Aby zweryfikować indywidualny margines błędu w systemach PEM w celu uzupełnienia lub 
zastąpienia marginesów w tabeli 2a w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja bierze pod 
uwagę wszelkie normy CEN określające normę skuteczności PEMS w pomiarze NOx i PN.

Or. en

Uzasadnienie

Margines błędu powinien pozostać na poziomie 0,43, dopóki żadne techniczne ulepszenia nie 
zostaną wprowadzone w urządzeniach pomiarowych lub nie zostaną odzwierciedlone w 
normie wydajności PEMS CEN.

Poprawka 96
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).
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Poprawka

CF 
pollutant-
final (2)

1 + 
margine
s błędu 
(margin
es = 
[0,43])

1 + 
margine
s błędu 
(margin
es = 0,5)

- - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS). Dlatego jest on wyrażony jako 1 + 
margines błędu.

Or. en

Poprawka 97
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
final (2)

1,43 1,5 - - -

(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS).

Poprawka

CF 
pollutant-
final (2)

1 + 
margines 
błędu 
(margines 
= [0,43]*)

1 + 
margine
s błędu 
(margin
es = 
[0,5]*)

- - -

* Należy skorygować w dół do wartości zaproponowanej w sprawozdaniu JRC, jak tylko zostanie ono 
opublikowane.
(2) CF pollutant-final oznacza współczynnik zgodności stosowany do określania zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami emisji normy Euro 6 poprzez uwzględnienie nieścisłości technicznych 
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związanych z użyciem przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS). Jest on wyrażony jako 1 + 
margines błędu.

Or. en

Poprawka 98
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3) CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CF pollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.

Poprawka

skreśla się

Or. en

Poprawka 99
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3)CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CF pollutant-final 
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w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.

Poprawka

skreśla się

Or. en

Poprawka 100
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3)CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CF pollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.

Poprawka

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest stosowanie uznanych niepewności związanych z użytkowaniem sprzętu 
PEMS kosztem zdrowia publicznego i zezwalanie pojazdom na emisję ponad dwa razy 
większej ilości NOx niż dopuszczalne wartości tych emisji określone dla normy Euro 6. Ten 
współczynnik zgodności o wartości 2,1 został uznany za nieważny w wyroku Sądu, dlatego 
należy usunąć ten współczynnik zgodności o wartości 2,1 wprowadzony rozporządzeniem 
(UE) 2016/646.

Poprawka 101
Kateřina Konečná
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(3)CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CF pollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.

Poprawka

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1 + mar
gines, 
przy 
czym 
margine
s = 0,5 

- - -

(3)CF pollutant-temp oznacza tymczasowy współczynnik zgodności, który może zostać zastosowany na 
żądanie producenta jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do współczynnika CF pollutant-final 
w okresie 5 lat i 4 miesięcy od dat określonych w art. 10 ust. 4 i 5.

Or. en


