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11.9.2020 A9-0139/25

Изменение 25
Анна Залевска, Александър Вондра, Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0139/2020
Естер де Ланге
Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на 
движение)
(2019/0101(COD))

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда 
окончателните коефициенти на 
съответствие с оглед на техническия 
напредък.

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва непрекъснато да извършва 
оценки на този коефициент на 
съответствие, включително на 
допустимата грешка, с оглед на 
техническия напредък и да го коригира 
ежегодно в посока на намаляването 
въз основа на научните 
доказателства, подобрената точност 
на измервателната процедура и 
техническия напредък при PEMS. 
Допустимата грешка в рамките на 
коефициента на съответствие следва 
да се намалява постепенно и да се 
доближи максимално до нула, 
доколкото това е възможно от 
техническа гледна точка, в срок до 30 
септември 2022 г.
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11.9.2020 A9-0139/26

Изменение 26
Анна Залевска, Александър Вондра, Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0139/2020
Естер де Ланге
Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на 
движение)
(2019/0101(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 4  – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I. Резултатът трябва да 
остава под граничните стойности за 
емисиите, зададени в таблица 2 от 
въпросното приложение“;

Тези задължения включват 
съответствие с граничните стойности 
за емисиите, предвидени в 
приложение I. За целите на 
определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I. Резултатът трябва да 
остава под граничните стойности за 
емисиите, зададени в таблица 2 от 
въпросното приложение. Допустимата 
грешка в рамките на коефициента на 
съответствие се намалява 
постепенно чрез годишни корекции в 
посока на намаляването въз основа на 
оценките на Съвместния 
изследователски център. Към 30 
септември 2022 г. допустимата 
грешка в рамките на коефициента на 
съответствие се доближава 
максимално до нула, доколкото това е 
възможно от техническа гледна 
точка.
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11.9.2020 A9-0139/27

Изменение 27
Анна Залевска, Александър Вондра, Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0139/2020
Естер де Ланге
Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на 
движение)
(2019/0101(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 10  – параграф 4  –  алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствието с граничните стойности 
на емисиите съгласно Евро 6 се 
определя по време на всяко изпитване за 
емисии в реални условия на движение, 
като се взема предвид специфичният за 
всеки замърсител коефициент на 
съответствие , посочен в таблица 2а от 
приложение I в съответствие с член 4, 
параграф 1, втора алинея.

Съответствието с граничните стойности 
на емисиите съгласно Евро 6 се 
определя по време на всяко изпитване за 
емисии в реални условия на движение, 
като се взема предвид специфичният за 
всеки замърсител коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I в съответствие с член 4, 
параграф 1, втора алинея. 
Допустимата грешка в рамките на 
коефициента на съответствие се 
намалява постепенно чрез годишни 
корекции в посока на намаляването 
въз основа на оценките на 
Съвместния изследователски център. 
Към 30 септември 2022 г. 
допустимата грешка в рамките на 
коефициента на съответствие се 
доближава максимално до нула, 
доколкото това е възможно от 
техническа гледна точка.
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11.9.2020 A9-0139/28

Изменение 28
Анна Залевска, Александър Вондра, Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0139/2020
Естер де Ланге
Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на 
движение)
(2019/0101(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 715/2015
Член 10  – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствието с граничните стойности 
на емисиите съгласно Евро 6 се 
определя по време на всяко изпитване за 
емисии в реални условия на движение, 
като се взема предвид специфичният за 
всеки замърсител коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I в съответствие с член 4, 
параграф 1, втора алинея.

Съответствието с граничните стойности 
на емисиите съгласно Евро 6 се 
определя по време на всяко изпитване за 
емисии в реални условия на движение, 
като се взема предвид специфичният за 
всеки замърсител коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I в съответствие с член 4, 
параграф 1, втора алинея. 
Допустимата грешка в рамките на 
коефициента на съответствие се 
намалява постепенно чрез годишни 
корекции в посока на намаляването 
въз основа на оценките на 
Съвместния изследователски център. 
Към 30 септември 2022 г. 
допустимата грешка в рамките на 
коефициента на съответствие се 
доближава максимално до нула, 
доколкото това е възможно от 
техническа гледна точка.
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11.9.2020 A9-0139/29

Изменение 29
Анна Залевска, Александър Вондра, Елжбета Крук
от името на групата ECR

Доклад A9-0139/2020
Естер де Ланге
Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на 
движение)
(2019/0101(COD))

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1
Регламент (ЕО) № 715/2007
Приложение І – таблица 2а – ред 2 –  footnote 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) CFpollutant-final е коефициентът 
на съответствие, използван за 
определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно стандарта Евро 6, като са 
отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, 
свързани с използването на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

(2) CFpollutant-final е коефициентът 
на съответствие, използван за 
определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно стандарта Евро 6, като се 
отчита допълнителната техническа 
неопределеност на измерванията, 
свързана с въвеждането на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS). Той се изразява като 1 + 
допустимо отклонение, свързано с 
неопределеността на измерването. 
Към 30 септември 2022 г. 
допустимото отклонение се 
доближава максимално до нула, 
доколкото това е възможно от 
техническа гледна точка.
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