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Poprawka 9
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
ze względu na nielegalne praktyki 
skutkujące rozbieżnościami między 
pomiarami emisji w laboratoriach i w 
warunkach rzeczywistych, w tym 
niebezpieczne skokowe wzrosty ilości 
emitowanych cząstek w momencie, gdy w 
samochodach następuje oczyszczanie 
filtra. Należy zatem podjąć działania, aby 
zaradzić tej sytuacji, zapewnić zgodność z 
normą Euro 6 w normalnych warunkach 
użytkowania oraz umożliwić państwom 
członkowskim niezwłoczne zapewnienie 
zgodności z unijnymi normami jakości 
powietrza, w szczególności na obszarach 
miejskich.

Or. en

Poprawka 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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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. Należy 
zatem podjąć działania, aby zaradzić tej 
sytuacji; jednakże mając na uwadze 
różnice w parametrach związane z 
warunkami eksploatacji mającymi wpływ 
na wielkość emisji NOx, należy 
wprowadzić rozróżnienie między lekkimi 
pojazdami użytkowymi a samochodami 
osobowymi i przyjąć środki spójne 
odpowiednio z realiami otoczenia ruchu 
oraz eksploatacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Środki stosowane w odniesieniu do każdej z dwóch kategorii pojazdów powinny uwzględniać 
wpływ rodzaju eksploatacji na poziom emisji NOx.

Poprawka 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(3) Wymagania dla homologacji typu 
pojazdów silnikowych w zakresie emisji 
stopniowo ulegały znacznemu zaostrzeniu 
poprzez wprowadzenie i późniejszą zmianę 
norm Euro. Chociaż zasadniczo w 
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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.

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. W celu 
osiągnięcia dalszego ograniczenia emisji 
NOx w rzeczywistych warunkach jazdy 
należy rozwijać nowe technologie w 
drodze certyfikacji i standaryzacji 
systemów PEMS.

Or. en

Poprawka 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja przeprowadziła 
szczegółową analizę procedur, testów i 
wymogów homologacji typu, które są 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
692/2008, na podstawie własnych badań i 
informacji zewnętrznych, i stwierdziła, że 
poziom emisji pochodzących z 
rzeczywistego ruchu drogowego pojazdów 
Euro 5 lub Euro 6 znacznie przekracza 
wartości emisji zmierzone w regulacyjnym 
nowym europejskim cyklu jezdnym (New 
European Driving Cycle, NEDC), w 
szczególności w odniesieniu do emisji 
NOx z pojazdów napędzanych olejem 
napędowym.

(4) Komisja przeprowadziła 
szczegółową analizę procedur, testów i 
wymogów homologacji typu, które są 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
692/2008, na podstawie własnych badań i 
informacji zewnętrznych, i stwierdziła, że 
poziom emisji pochodzących z 
rzeczywistego ruchu drogowego pojazdów 
Euro 5 lub Euro 6 w prawie wszystkich 
przypadkach znacznie przekracza wartości 
emisji zmierzone w regulacyjnym nowym 
europejskim cyklu jezdnym (New 
European Driving Cycle, NEDC), w 
szczególności w odniesieniu do emisji 
NOx z pojazdów napędzanych olejem 
napędowym.

Or. en

Poprawka 13
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Andor Deli

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. 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 
rozróżnienie między współczynnikiem 
zgodności dla wartości dopuszczalnych 
emisji a związanym z urządzeniem 
marginesem błędu.

_________________ _________________
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 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 zastosowano 
osobne 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

Poprawka 15
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 
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. W tym celu 
wprowadzono czynniki zgodności 
związane z poszczególnymi 
zanieczyszczeniami oraz zastosowano 
osobne 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 

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

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”, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem, np. rozporządzeniem (UE) 2016/646 (w odniesieniu do NOx) i 
rozporządzeniem (UE) 2018/1832 (w odniesieniu do liczby cząstek stałych). W 
obowiązującym prawodawstwie wyraźnie rozdzielono ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: cel dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” stosowany w odniesieniu do 
wartości dopuszczalnej emisji z rury wydechowej) oraz wskaźnik zmienności przenośnego 
systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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) 2016/6469 
wprowadzono daty rozpoczęcia stosowania 
procedury badania RDE, jak również 
kryteria zgodności obowiązujące w 
odniesieniu do RDE. W tym celu 
wprowadzono czynniki zgodności 
związane z poszczególnymi 
zanieczyszczeniami oraz zastosowano 
osobne 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).
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Poprawka 17
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W zaleceniu z dnia 4 kwietnia 
2019 r. dla Rady i Komisji w następstwie 
dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w 
sektorze motoryzacyjnym21a Parlament 
Europejski wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do stosowania bardziej 
kategorycznych środków w następstwie 
skandalu z fałszowaniem pomiarów 
emisji, a w szczególności zaapelował do 
Komisji o przegląd współczynników 
zgodności w celu obniżenia ich wartości 
do 1 najpóźniej do 2021 r.
_________________
21a Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 140.

Or. en

Poprawka 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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 

(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 
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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.

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. 
Komisja powinna co roku obniżać 
margines błędu, odzwierciedlając poprawę 
jakości procedury pomiaru i postęp 
techniczny w dziedzinie wyposażenia 
PEMS, chyba że Komisja przedstawi 
uzasadnienie, dlaczego nie jest to możliwe.

_________________ _________________
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 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 
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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.

Or. en

Poprawka 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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-391/1622 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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Poprawka 21
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.

Or. en

Uzasadnienie

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 współczynniki zgodności i 
marginesy błędu, ponieważ odnosiły się one do istotnego elementu rozporządzenia (WE) nr 
715/2007.

Poprawka 22
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 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 dokładnie te same 
czynniki zgodności i marginesy błędu do 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Or. en

Poprawka 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 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

Poprawka 24
Kateřina Konečná
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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 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”, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem, np. rozporządzeniem (UE) 2016/646 (w odniesieniu do NOx) i 
rozporządzeniem (UE) 2018/1832 (w odniesieniu do liczby cząstek stałych). W 
obowiązującym prawodawstwie wyraźnie rozdzielono ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: cel dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” stosowany w odniesieniu do 
wartości dopuszczalnej emisji z rury wydechowej) oraz wskaźnik zmienności przenośnego 
systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 25
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W rezolucji z dnia 28 marca 2019 
r. w sprawie ostatnich wydarzeń 
związanych z aferą „dieselgate” 
Parlament Europejski z zadowoleniem 
przyjął wyrok Sądu i zwrócił się do 
Komisji wprost, aby nie wprowadzała 
żadnego nowego współczynnika 
zgodności, w celu zagwarantowania, aby 
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norma Euro 6 nie została jeszcze bardziej 
osłabiona, lecz była spełniana w 
normalnych warunkach użytkowania, jak 
pierwotnie przewidziano w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007.

Or. en

Poprawka 26
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

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 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
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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.

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. 
W związku z tym Komisję wzywa się do 
uwzględnienia norm przyjętych przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) na potrzeby standardowej 
procedury oceny niepewności pomiaru 
RDE w odniesieniu do emisji gazów i 
cząstek stałych.

Or. en

Poprawka 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego 
i brać pod uwagę rzeczywiste warunki 
eksploatacji pojazdu.
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Or. fr

Uzasadnienie

Procedura badania RDE określa sposób obliczania teoretycznej dopuszczalnej wartości 
emisji, która może w większym lub mniejszym stopniu być daleka od rzeczywistych warunków, 
w których pojazd ma być eksploatowany w zależności od jego przeznaczenia: dotyczy to 
przede wszystkim pojazdów dostawczych, które w przeciwieństwie do samochodów 
osobowych objęte są dodatkowymi parametrami związanymi z ładownością i wymiarami, 
mającymi znaczny wpływ na zużycie paliwa, a w konsekwencji na poziom emisji CO2. 
Producentów nie można zatem obciążać odpowiedzialnością za te specyficzne parametry 
związane z eksploatacją pojazdu, określając wartości dopuszczalnych emisji CO2 i utrzymując 
ich zgodność z kryteriami zgodności na potrzeby badania RDE.

Poprawka 29
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 dziedzinie 
przenośnych systemów pomiaru emisji 
(PEMS).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem, np. rozporządzeniem (UE) 2016/646 (w odniesieniu do NOx) i 
rozporządzeniem (UE) 2018/1832 (w odniesieniu do liczby cząstek stałych). W 
obowiązującym prawodawstwie wyraźnie rozdzielono ogólny współczynnik zgodności na dwie 
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części: cel dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” stosowany w odniesieniu do 
wartości dopuszczalnej emisji z rury wydechowej) oraz wskaźnik zmienności przenośnego 
systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 30
Andor Deli

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 
co dwa lata przeglądu ostatecznych 
współczynników zgodności i marginesu 
błędu w świetle postępu technicznego.

Or. en

Poprawka 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 32
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) 11 grudnia 2019 r. Komisja 
opublikowała komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
zwróciła uwagę na potrzebę 
przyspieszenia przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność, w tym przez 
uporanie się z problemem wszystkich 
źródeł emisji oraz zapewnienie, aby od 
2025 r. nie było już żadnych przeszkód na 
drodze do bezemisyjnej mobilności. Dla 
zrealizowania tej ambicji zasadnicze 
znaczenie ma przedstawienie przez 
Komisję, w najwcześniejszym możliwym 
terminie, a najpóźniej do czerwca 2021 r., 
nowych wniosków ustawodawczych 
wprowadzających bardziej rygorystyczne 
normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
dla pojazdów z silnikami spalinowymi, 
obejmujących wszystkie zanieczyszczenia, 
wszystkie paliwa i wszystkie mechanizmy 
napędowe we wszystkich warunkach 
jazdy, a także plan działania na rzecz 
rekonwersji przemysłu motoryzacyjnego. 
Komisja powinna również wyeliminować 
sprzedaż nowych samochodów osobowych 
i lekkich pojazdów użytkowych z silnikami 
spalinowymi najpóźniej do 2035 r., przy 
jednoczesnym zapewnieniu, aby przepisy 
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nie uniemożliwiały państwom będącym 
liderami w tej dziedzinie stosowania na 
szczeblu krajowym bardziej 
rygorystycznych środków obniżenia 
emisyjności transportu drogowego.

Or. en

Poprawka 33
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dla uniknięcia niepewności 
prawnej w odniesieniu do homologacji 
typu już udzielonych od 1 września 2017 
r., a także przyszłych homologacji typu, 
zasadnicze znaczenie ma przywrócenie 
poprzednio przyjętych współczynników 
zgodności bez zmian, zwłaszcza mając na 
uwadze okoliczność, że producenci 
zaprojektowali już pojazdy z 
uwzględnieniem procedury RDE przyjętej 
wcześniej.

Or. en

Poprawka 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja powinna upoważnić CEN 
do opracowania normy eksploatacyjnej 
dotyczącej PEMS do celów ustalania 
indywidualnych marginesów błędu 
systemów PEMS. Przed wprowadzeniem 
normy eksploatacyjnej dotyczącej PEMS 
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Komisję zobowiązuje się do corocznego 
przeprowadzania przeglądu marginesu 
błędu i aktualizowania go jedynie w 
przypadku udoskonaleń technologii 
pomiarowej.

Or. en

Uzasadnienie

Margines błędu powinien pozostać na poziomie 0,43 do czasu wprowadzenia udoskonaleń 
technicznych w urządzeniach pomiarowych lub ich odzwierciedlenia w normie 
eksploatacyjnej dotyczącej PEMS, opracowanej przez CEN.

Poprawka 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Jest niezbędne, aby Komisja 
uwzględniła ewentualne normy przyjęte 
przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) do celów standardowej procedury 
oceny niepewności pomiaru RDE w 
odniesieniu do emisji gazów i cząstek 
stałych.

Or. en

Poprawka 36
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Jest niezbędne, aby Komisja 
uwzględniła ewentualne normy przyjęte 
przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) do celów standardowej procedury 
oceny niepewności pomiaru RDE w 
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odniesieniu do emisji gazów i cząstek 
stałych.

Or. en

Uzasadnienie

Poza głosowaniem nad projektem normy prace w CEN zostały ukończone i norma powinna 
być gotowa przed końcem 2020 r. Celem normy jest określenie współczynnika niepewności 
dla pomiarów emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, który może zastąpić 
poszczególne marginesy bądź uzupełniać je.

Poprawka 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja powinna uwzględnić 
ewentualne normy przyjęte przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN) do celów standardowej procedury 
oceny niepewności pomiaru RDE w 
odniesieniu do emisji gazów i cząstek 
stałych.

Or. en

Uzasadnienie

Prace w CEN zostały już ukończone i norma powinna być gotowa przed końcem 2020 r. Jej 
celem jest określenie współczynnika niepewności dla pomiarów RDE, który może zastąpić 
poszczególne marginesy bądź uzupełniać je.

Poprawka 38
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
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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 
prowadzone były 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 

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 prowadzone były 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.
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systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
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 ewentualnymi 
środkami na okres po zastąpieniu normy Euro 6. Konieczne wydaje się przekazanie 
uprawnień do przeglądu procedur pomiaru cząstek stałych / ponownego ustalenia wartości 
dopuszczalnych masy cząstek stałych / wprowadzenia wartości dopuszczalnych liczby cząstek 
stałych przed wnioskiem dotyczącym okresu po zastąpieniu normy Euro 6.

Poprawka 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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 

(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 
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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 
prowadzone były 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.

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 prowadzone były 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

Poprawka 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
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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 
prowadzone były 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 

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 prowadzone były 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.
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systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
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 rozporządzenia (UE) 2018/858. KE rozpoczęła już prace 
nad ewentualnymi środkami na okres po zastąpieniu normy Euro 6.

Poprawka 41
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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 
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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 
prowadzone były 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.

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 prowadzone były 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

Poprawka 42
Maria Grapini

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 

(11) Aby przyczynić się do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie jakości 
powietrza oraz ograniczenia emisji z 
pojazdów, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
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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 
prowadzone były 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 

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 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział w przygotowaniu aktów 
delegowanych na równych zasadach, 
Parlament Europejski, Rada i eksperci 
państw członkowskich powinni 
bezzwłocznie otrzymywać wszelkie 
niezbędne dokumenty i informacje, a 
eksperci tych instytucji powinni 
systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
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przygotowaniem aktów delegowanych. delegowanych.

Or. ro

Poprawka 43
Andor Deli

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. 

(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 zmiany ostatecznych 
współczynników zgodności i marginesów 
błędu celem uwzględnienia postępu 
technicznego w zakresie PEMS i 
ponownego ustalenia wartości 
dopuszczalnych masy cząstek stałych oraz 
wprowadzenia wartości dopuszczalnych 
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Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były 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.

liczby cząstek stałych. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były 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

Poprawka 44
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ założenie niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie ustanowienie 
przepisów dotyczących emisji z pojazdów 
silnikowych, aby przyczynić się do 
osiągnięcia podstawowych celów w 
zakresie jakości powietrza, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, gdyż pojazdy 
silnikowe z ważną homologacją typu mogą 
być wprowadzane do obrotu w różnych 
państwach, natomiast ze względu na skalę 
i skutki działania lepsza jego realizacja 
jest możliwa na poziomie Unii, Unia może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 

(14) Założenie niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie ustanowienie 
przepisów dotyczących emisji z pojazdów 
silnikowych, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów w zakresie jakości 
powietrza, może zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie tylko w przypadku, gdy 
możliwy jest zakaz użytkowania pojazdów 
silnikowych, nawet pojazdów z ważną 
homologacją typu.



PE646.974v01-00 32/47 AM\1197727PL.docx

PL

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 45
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Potrzebna będzie zmiana 
przepisów, aby umożliwić państwom 
członkowskim będącym liderami w tej 
dziedzinie stosowanie bardziej 
rygorystycznych środków na szczeblu 
krajowym, jeżeli tak postanowią1a.
_________________
1a 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_PL.html, ust. 52.

Or. en

Poprawka 46
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie Rady (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 

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

Or. en

Poprawka 47
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie Rady (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 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności lub, jeśli tak wyszczególniono, 
przez sumę mającego zastosowanie 
współczynnika zgodności i marginesu 
błędu określonego w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi odpowiadać wartościom 
dopuszczalnym emisji Euro 6 określonym 
w tabeli 2 tego załącznika.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem, tj. rozporządzeniem (UE) 2016/646 (w odniesieniu do NOx) i 
rozporządzeniem (UE) 2018/1832 (w odniesieniu do liczby cząstek stałych). W 
obowiązującym prawodawstwie wyraźnie rozdzielono ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: cel dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” stosowany w odniesieniu do 
wartości dopuszczalnej emisji z rury wydechowej) oraz wskaźnik zmienności przenośnego 
systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie Rady (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 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności lub, jeśli tak wyszczególniono, 
przez sumę mającego zastosowanie 
współczynnika zgodności i marginesu 
błędu określonego w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi odpowiadać wartościom 
dopuszczalnym emisji Euro 6 określonym 
w tabeli 2 tego załącznika.;

Or. en

Poprawka 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
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Rozporządzenie Rady (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 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności lub, jeśli tak wyszczególniono, 
przez sumę mającego zastosowanie 
współczynnika zgodności i marginesu 
błędu określonego w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi odpowiadać wartościom 
dopuszczalnym emisji Euro 6 określonym 
w tabeli 2 tego załącznika.;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem, tj. rozporządzeniem (UE) 2016/646 (w odniesieniu do NOx) i 
rozporządzeniem (UE) 2018/1832 (w odniesieniu do liczby cząstek stałych). W 
obowiązującym prawodawstwie wyraźnie rozdzielono ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: cel dla producenta pojazdu oraz wskaźnik zmienności przenośnego systemu pomiaru 
emisji.

Poprawka 50
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie Rady (WE) nr 715/2007
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Części mające potencjalny wpływ 
na emisję zanieczyszczeń są tak 
zaprojektowane, zbudowane i 

1. Części mające potencjalny wpływ 
na emisję zanieczyszczeń są tak 
zaprojektowane, zbudowane i 



PE646.974v01-00 36/47 AM\1197727PL.docx

PL

zamontowane, aby pojazd w trakcie 
normalnego użytkowania był zgodny z 
wymogami niniejszego rozporządzenia.;

zamontowane, aby pojazd w trakcie 
normalnego użytkowania był zgodny z 
wymogami niniejszego rozporządzenia. 
Producent gwarantuje również 
niezawodność urządzeń kontrolujących 
emisję spalin i dąży do ograniczenia 
ryzyka kradzieży takich urządzeń lub 
manipulowania nimi.

Or. en

Poprawka 51
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie Rady (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. Krajowe organy 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 tym 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne dla krajów takich jak Dania, Francja itp., które zdecydowały się na wycofanie 
silników spalinowych.
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Poprawka 52
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie Rady (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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 53
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie Rady (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 54
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Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie Rady (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

Poprawka 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

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 

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów 
delegowanych w celu:
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Harmonizacji Przepisów dotyczących 
Pojazdów, bez obniżania poziomu ochrony 
środowiska w Unii:

Or. en

Uzasadnienie

Kwestiami związanymi z emisją cząstek stałych zajmuje się grupa ds. programu pomiaru 
emisji cząstek stałych w Genewie w ramach przygotowania wniosku Komisji dotyczącego 
środków na okres po zastąpieniu normy Euro 6. Wniosek o przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w ust. 2, jest zatem niecelowy.

Poprawka 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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

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:

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów 
delegowanych w celu:

Or. en

Poprawka 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie Rady (WE) nr 715/2007
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmiany niniejszego rozporządzenia 
do celów przeglądu wartości 
dopuszczalnych masy cząstek stałych i 
liczby cząstek stałych określonych w 
załączniku I;

skreśla się

Or. en

Poprawka 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmiany niniejszego rozporządzenia 
do celów przeglądu wartości 
dopuszczalnych masy cząstek stałych i 
liczby cząstek stałych określonych w 
załączniku I;

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

Or. en

Poprawka 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez przyjęcie zmienionej 
procedury pomiaru liczby cząstek stałych.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia przez przyjęcie zmienionej 
procedury pomiaru liczby cząstek stałych.

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu zrewidowania marginesów błędu 
określonych dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a, w 
świetle postępu technicznego i z 
uwzględnieniem technicznej niepewności 
związanej z użytkowaniem przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS);

Or. en

Poprawka 61
Isabel García Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów 
delegowanych w celu:

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 62
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie Rady (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;

skreśla się

Or. en

Poprawka 63
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie Rady (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
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Poprawka 64
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie Rady (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 zrewidowania marginesów błędu 
określonych dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a w 
świetle postępu technicznego i z 
uwzględnieniem technicznej niepewności 
związanej z użytkowaniem przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS);

Or. en

Uzasadnienie

Kwestiami związanymi z emisją cząstek stałych zajmuje się grupa ds. programu pomiaru 
emisji cząstek stałych w Genewie w ramach przygotowania wniosku Komisji dotyczącego 
środków na okres po zastąpieniu normy Euro 6. Wniosek o przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w ust. 2, jest zatem niecelowy. Ponadto wartości masy cząstek stałych i liczby cząstek 
stałych, a także procedura pomiaru liczby cząstek stałych są zasadniczymi elementami 
prawodawstwa, które powinny zostać przyjęte w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, 
nie zaś aktów delegowanych.

Poprawka 65
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie Rady (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 

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie zasady „marginesu”, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem, tj. rozporządzeniem (UE) 2016/646 (w odniesieniu do NOx) i 
rozporządzeniem (UE) 2018/1832 (w odniesieniu do liczby cząstek stałych). W 
obowiązującym prawodawstwie wyraźnie rozdzielono ogólny współczynnik zgodności na dwie 
części: cel dla producenta pojazdu (tj. „współczynnik zgodności” stosowany w odniesieniu do 
wartości dopuszczalnej emisji z rury wydechowej) oraz wskaźnik zmienności przenośnego 
systemu pomiaru emisji (tj. margines błędu).

Poprawka 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie Rady (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 marginesów błędu 
określonych dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a.;

Or. en

Poprawka 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu dostosowania do postępu 

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

technicznego marginesów błędu 
określonych dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w załączniku I tabela 2a.;

Or. en

Poprawka 68
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie Rady (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. Komisja śledzi postęp techniczny w 
odniesieniu do niepewności pomiaru 
związanej z użytkowaniem przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS). W 
ciągu dwóch lat od daty rozpoczęcia 
stosowania, a następnie co dwa lata 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
prowadzonego przeglądu i, stosownie do 
przypadku, wniosek ustawodawczy mający 
na celu obniżenie wartości marginesu 
niepewności pomiaru dla ostatecznych 
współczynników zgodności określonych 
dla poszczególnych zanieczyszczeń w 
załączniku I tabela 2a.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawa producentom oraz umożliwienia instytucjom UE 
wyrażania opinii na temat adekwatności potencjalnych zmian rewizja współczynników 
zgodności powinna odbywać się w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. W tym wymiarze 
należy zapewnić, aby w razie osiągnięcia postępów technicznych w dziedzinie użytkowania 
systemów PEMS każdorazowo obniżano tylko margines błędu. Prowadzenie przeglądu co 
dwa lata jest odpowiednie, aby ułatwić producentom dostosowanie się do zmian.



PE646.974v01-00 46/47 AM\1197727PL.docx

PL

Poprawka 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 14 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
5a. Komisja uwzględnia wszelkie normy 
przyjęte przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN), które zapewniają 
solidne pod względem technicznym 
podejście do oceny niepewności pomiaru 
RDE w odniesieniu do emisji gazów i 
cząstek stałych, przy czym celem jest 
wprowadzenie wymogu stosowania takiej 
normy na mocy niniejszego 
rozporządzenia, aby właściwy organ 
weryfikował poszczególne marginesy 
niepewności dla zastosowań systemów 
PEMS oraz oceniał, czy są one 
wystarczające do zastąpienia 
poszczególnych marginesów błędu 
określonych w tabeli 2a załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia lub do ich 
uzupełnienia.

Or. en

Poprawka 70
Kateřina Konečná

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja uwzględnia wszelkie 
normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN), które zapewniają 
solidne pod względem technicznym 
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podejście do oceny niepewności pomiaru 
RDE w odniesieniu do emisji gazów i 
cząstek stałych, przy czym celem jest 
wprowadzenie wymogu stosowania takiej 
normy na mocy niniejszego 
rozporządzenia, aby właściwy organ 
weryfikował poszczególne marginesy 
niepewności dla zastosowań systemów 
PEMS oraz oceniał, czy są one 
wystarczające do zastąpienia 
poszczególnych marginesów błędu 
określonych w tabeli 2a załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia lub do ich 
uzupełnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Poza głosowaniem nad projektem normy prace w CEN zostały ukończone i norma powinna 
być gotowa przed końcem 2020 r. Celem normy jest określenie współczynnika niepewności 
dla pomiarów emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, który może zastąpić 
poszczególne marginesy bądź uzupełniać je.

Poprawka 71
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
piątego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. ro


