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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Główny element analizowanego wniosku ustawodawczego dotyczy wprowadzenia 
współczynników zgodności stosowanych przy wykonywaniu badania emisji w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) do oceny zgodności pojazdów z dopuszczalnymi wartościami emisji 
Euro 6 określonymi w przepisach UE. Uzasadniając ten krok, Komisja argumentuje, że takie 
współczynniki są potrzebne do zmniejszenia rozbieżności między pomiarami emisji w 
warunkach laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych. Omawiany wniosek sporządzono w 
związku z wyrokiem Sądu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zmiany norm Euro 6 w 
drodze aktu delegowanego, w którym to wyroku stwierdzono, że akt ten spowoduje zmianę 
istotnego elementu prawodawstwa, tj. sztuczne zwiększenie wartości dopuszczalnych emisji 
NOx przez wprowadzenie współczynnika zgodności. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził 
zatem, że wymaga to zastosowania standardowej procedury ustawodawczej.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wprowadzenie współczynników 
zgodności przy pomiarach RDE stanowi niewłaściwy sygnał w czasie, gdy konieczne są pilne 
działania, aby umożliwić państwom członkowskim przestrzeganie dyrektywy w sprawie 
jakości powietrza (2008/50/WE) oraz zapewnić osiągnięcie dopuszczalnych wartości emisji 
normy Euro 6 w zwykłych warunkach. Producenci samochodów powinni zacząć projektować 
pojazdy zgodne z dopuszczalnymi wartościami emisji określonymi w przepisach, a nie mieć 
swobodę działania pozwalającą im unikać zobowiązań. Ponadto powoduje to niejaką 
niepewność w przypadku działań związanych z homologacją i nadzorem rynku przez 
wprowadzenie marginesu błędu, który faktycznie utrudnia ustalenie, czy pojazdy spełniają 
uzgodnione normy. Jednak w swoim projekcie opinii sprawozdawczyni nie odnosi się do 
aspektów związanych z ochroną środowiska w tekście prawnym, tj. współczynników 
zgodności, które zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez przewodniczących obu komisji 
wchodzą w zakres kompetencji komisji ENVI, ale zarazem pozwala sobie wyrazić powyższe 
wątpliwości. Wyłączne kompetencje komisji IMCO dotyczą informacji dotyczących naprawy 
i utrzymania zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia 715/2007/UE, który to rozdział 
zmieniono i skonsolidowano w rozporządzeniu 858/2018. Poprawki dotyczące tych części mają 
zatem charakter techniczny. 

Jeżeli chodzi o przepisy określające warunki przekazania uprawnień Komisji (art. 1 pkt 11 [art. 
14a]), sprawozdawczyni proponuje skrócenie okresu z pięciu do dwóch lat, aby do końca 2022 
r. ocenić, czy potrzebne są dalsze środki. Komisja Europejska zobowiązała się publicznie do 
jak najszybszego obniżenia współczynnika zgodności do 1, a najpóźniej do 2023 r. W związku 
z tym przekazane uprawnienia powinny odpowiadać tym samym ramom czasowym. 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:
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Poprawka 1

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 stosuje się od dnia 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 
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 

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 
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pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1). 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

Poprawka 2

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 
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podjąć działania, aby zaradzić tej sytuacji, 
zapewnić zgodność z normą Euro 6 w 
normalnych warunkach użytkowania oraz 
umożliwić państwom członkowskim 
niezwłoczne przestrzeganie unijnych norm 
jakości powietrza, w szczególności na 
obszarach miejskich.

Or. en

Poprawka 3

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 stworzono tymczasowe czynniki 
zgodności związane z poszczególnymi 
zanieczyszczeniami, aby umożliwić 
producentom uwzględnienie zmian w 
metodach badania. Na drugim etapie 
zastosowano ostateczne czynniki 
zgodności związane z poszczególnymi 
zanieczyszczeniami, aby uwzględnić 
między innymi statystyczną i techniczną 
niepewność pomiarów prowadzonych za 
pomocą przenośnych systemów pomiaru 
emisji (PEMS). Komisja zobowiązała się 
do utrzymania tych czynników zgodności 
w ramach przeglądu rocznego oraz do ich 
aktualizacji w celu dokładnego 
odzwierciedlenia usprawnień technologii 
pomiaru, aby jak najszybciej, a najpóźniej 
do 2023 r. zbliżyć czynniki zgodności do 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 

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 
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pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Dz.U. 
L 109 z 26.4.2016, s. 1).

pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Dz.U. 
L 109 z 26.4.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 4

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 swoim 
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; tj. trudno byłoby 
skutecznie określić, czy badany pojazd jest 
w warunkach drogowych zgodny z 
wartościami dopuszczalnymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007, co 
oznaczałoby zmianę istotnego elementu 
tego rozporządzenia, a także przepisów 
dyrektywy 2008/50/WE1a w odniesieniu do 
dopuszczalnych wartości emisji. 
Wprowadzenie czynnika zgodności 
spowodowałoby zatem dalszą niepewność i 
opóźnienie, umożliwiając stosowanie 
marginesu błędu w pomiarach emisji 
kosztem zdrowia publicznego i ochrony 
środowiska.
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 
z 11.6.2008, s. 1).

Or. en
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Poprawka 5

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 6

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 

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I.
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określonych w tabeli 2 tego załącznika.”;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 8 „Artykuł 8

Akty delegowane w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy 
i utrzymania pojazdów

Akty delegowane w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy 
i utrzymania pojazdów

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 14a 
w celu uzupełnienia art. 6 i 7. Powyższe 
obejmuje określenie i aktualizację 
warunków technicznych odnoszących się 
do sposobu przekazywania informacji 
dotyczących OBD oraz naprawy 
i utrzymania pojazdu, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb MŚP.”;

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 14a 
w celu uzupełnienia art. 6 i 7 w drodze 
zdefiniowania i aktualizacji warunków 
technicznych odnoszących się do sposobu 
przekazywania informacji dotyczących 
OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdu, 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
MŚP.”;

Or. en

Poprawka 8

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 

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 
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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.

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


