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11.9.2020 A9-0139/25

Pozměňovací návrh 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0139/2020
Esther de Langeová
Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu)
(2019/0101(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní 
hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního 
postupu pro emise v reálném provozu, 
měla by být kritéria souladu pro emise 
v reálném provozu zavedena ve dvou 
krocích. V prvním kroku by se měl na 
žádost výrobce použít přechodný faktor 
shodnosti, zatímco jako druhý krok by se 
měl použít pouze konečný faktor 
shodnosti. Komise by měla konečné 
faktory shodnosti přezkoumávat s ohledem 
na technický pokrok.

(9) Aby mohli výrobci plnit mezní 
hodnoty emisí Euro 6 v rámci zkušebního 
postupu pro emise v reálném provozu, 
měla by být kritéria souladu pro emise 
v reálném provozu zavedena ve dvou 
krocích. V prvním kroku by se měl na 
žádost výrobce použít přechodný faktor 
shodnosti, zatímco jako druhý krok by se 
měl použít pouze konečný faktor 
shodnosti. Komise by měla tento faktor 
shodnosti včetně chybového rozpětí  
průběžně posuzovat  s ohledem na 
technický pokrok a každoročně jej 
snižovat na základě vědeckých důkazů, 
zlepšené přesnosti postupu měření a 
technického pokroku přenosných systémů 
pro měření emisí. Chybové rozpětí v rámci 
faktoru shodnosti by se mělo postupně 
snižovat a do 30. září 2022 by se co 
nejvíce, jak jen to bude z technického 
hlediska možné, mělo přiblížit  nulové 
hodnotě.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/26

Pozměňovací návrh 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0139/2020
Esther de Lange
Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu)
(2019/0101(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) 715/2007
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních 
hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro 
účely určení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6 uvedenými v příloze I 
tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během 
platné zkoušky emisí v reálném provozu 
vydělí příslušným faktorem shodnosti 
stanoveným v příloze I tabulce 2a. 
Výsledek musí být nižší než mezní 
hodnoty emisí Euro 6 stanovené 
v tabulce 2 uvedené přílohy.;

Tyto povinnosti zahrnují dodržení mezních 
hodnot emisí stanovených v příloze I. Pro 
účely určení souladu s mezními hodnotami 
emisí Euro 6 uvedenými v příloze I 
tabulce 2 se hodnoty emisí zjištěné během 
platné zkoušky emisí v reálném provozu 
vydělí příslušným faktorem shodnosti 
stanoveným v příloze I tabulce 2a. 
Výsledek musí být nižší než mezní 
hodnoty emisí Euro 6 stanovené 
v tabulce 2 uvedené přílohy. Chybové 
rozpětí v rámci faktoru shodnosti se 
prostřednictvím ročních revizí postupně 
snižuje, a to na základě posouzení 
Společného výzkumného střediska. 
Chybové rozpětí v rámci faktoru shodnosti 
se do 30. září 2022 co nejvíce, jak jen to 
bude z technického hlediska možné, 
přiblíží nulové hodnotě.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/27

Pozměňovací návrh 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0139/2020
Esther de Lange
Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu)
(2019/0101(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) 715/2007
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při 
každé platné zkoušce emisí v reálném 
provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého 
pododstavce s ohledem na faktor shodnosti 
pro danou znečišťující látku uvedený 
v příloze I tabulce 2a.

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při 
každé platné zkoušce emisí v reálném 
provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého 
pododstavce s ohledem na faktor shodnosti 
pro danou znečišťující látku uvedený 
v příloze I tabulce 2a. Chybové rozpětí v 
rámci faktoru shodnosti se 
prostřednictvím ročních revizí postupně 
snižuje, a to na základě posouzení 
Společného výzkumného střediska. 
Chybové rozpětí v rámci faktoru shodnosti 
se do 30. září 2022 co nejvíce, jak jen to 
bude z technického hlediska možné, 
přiblíží nulové hodnotě.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/28

Pozměňovací návrh 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0139/2020
Esther de Lange
Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu)
(2019/0101(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení 715/2015
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při 
každé platné zkoušce emisí v reálném 
provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého 
pododstavce s ohledem na faktor shodnosti 
pro danou znečišťující látku uvedený 
v příloze I tabulce 2a.;

Soulad s mezními hodnotami Euro 6 se při 
každé platné zkoušce emisí v reálném 
provozu stanoví podle čl. 4 odst. 1 druhého 
pododstavce s ohledem na faktor shodnosti 
pro danou znečišťující látku uvedený 
v příloze I tabulce 2a. Chybové rozpětí v 
rámci faktoru shodnosti se 
prostřednictvím ročních revizí postupně 
snižuje, a to na základě posouzení 
Společného výzkumného střediska. 
Chybové rozpětí v rámci faktoru shodnosti 
se do 30. září 2022 co nejvíce, jak jen to 
bude z technického hlediska možné, 
přiblíží nulové hodnotě.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/29

Pozměňovací návrh 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Zpráva A9-0139/2020
Esther de Lange
Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu)
(2019/0101(COD))

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1
Nařízení 715/2007
Příloha I tabulka 2 a řádek 2 poznámka pod čarou 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) CFpollutant-final je faktor 
shodnosti, který se používá ke stanovení 
souladu s mezními hodnotami emisí Euro 
6, přičemž se zohlední technické nejistoty 
spojené s používáním přenosných systémů 
pro měření emisí (PEMS).

(2) CFpollutant-final je faktor 
shodnosti, který se používá ke stanovení 
souladu s mezními hodnotami emisí Euro 
6, přičemž se zohlední dodatečné 
technické měření nejistoty spojené se 
zavedením přenosných systémů pro měření 
emisí (PEMS). Je vyjádřen jako 1 + 
rozpětí nejistoty měření. Do 30. září 2022 
se toto rozpětí co nejvíce, jak jen to bude z 
technického hlediska možné, přiblíží 
nulové hodnotě.

Or. en


