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Τροπολογία 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0139/2020
Esther de Lange
Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
(2019/0101(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα 
όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια 
συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα 
πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, 
ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός 
συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάζει τους τελικούς 
συντελεστές συμμόρφωσης υπό το πρίσμα 
της τεχνικής προόδου.

(9) Προκειμένου να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές να συμμορφωθούν με τα 
όρια εκπομπών Euro 6 στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δοκιμής RDE, τα κριτήρια 
συμμόρφωσης για τις εκπομπές RDE θα 
πρέπει να εισαχθούν σε δύο στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του 
κατασκευαστή, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
προσωρινός συντελεστής συμμόρφωσης, 
ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ο τελικός 
συντελεστής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αξιολογεί συνεχώς τον 
συντελεστή συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου 
σφάλματος, υπό το πρίσμα της τεχνικής 
προόδου και να τον τροποποιεί ετησίως 
προς τα κάτω με βάση επιστημονικά 
στοιχεία, τη βελτιωμένη ακρίβεια της 
διαδικασίας μέτρησης και την τεχνική 
πρόοδο του συστήματος PEMS. Το 
περιθώριο σφάλματος του συντελεστή 
συμμόρφωσης θα πρέπει σταδιακά να 
μειωθεί και να πλησιάσει όσο είναι 
τεχνικά δυνατό στο μηδέν έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2022.
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Έκθεση A9-0139/2020
Esther de Lange
Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
(2019/0101(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) 715/2007
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την 
τήρηση των ορίων εκπομπών που 
ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους 
σκοπούς του προσδιορισμού της 
συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 
6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του 
παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι 
οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών 
σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) 
διαιρούνται με τον εφαρμοστέο 
συντελεστή συμμόρφωσης που ορίζεται 
στον πίνακα 2α του παραρτήματος I. Το 
αποτέλεσμα παραμένει κάτω από τα όρια 
εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον 
πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη 
συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που 
ορίζονται στο παράρτημα I. Για τους 
σκοπούς του προσδιορισμού της 
συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών Euro 
6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του 
παραρτήματος Ι, οι τιμές εκπομπών οι 
οποίες προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής εκπομπών 
σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) 
διαιρούνται με τον εφαρμοστέο 
συντελεστή συμμόρφωσης όπως ορίζεται 
στον πίνακα 2α του παραρτήματος I. Το 
αποτέλεσμα παραμένει κάτω από τα όρια 
εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον 
πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος. Το 
περιθώριο σφάλματος του συντελεστή 
συμμόρφωσης μειώνεται σταδιακά μέσω 
ετήσιων αναθεωρήσεων προς τα κάτω, 
βάσει αξιολογήσεων του ΚΚΕρ. Το 
περιθώριο σφάλματος του συντελεστή 
συμμόρφωσης θα πρέπει να πλησιάσει 
όσο είναι τεχνικά δυνατό στο μηδέν έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
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Έκθεση A9-0139/2020
Esther de Lange
Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
(2019/0101(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (EΚ) 715/2007
Άρθρο 10, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 
προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, 
λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή 
συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος 
καθορίζεται στον πίνακα 2α του 
παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 
προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, 
λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή 
συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος 
καθορίζεται στον πίνακα 2α του 
παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Το 
περιθώριο σφάλματος του συντελεστή 
συμμόρφωσης μειώνεται σταδιακά μέσω 
ετήσιων αναθεωρήσεων προς τα κάτω, 
βάσει αξιολογήσεων του ΚΚΕρ. Το 
περιθώριο σφάλματος του συντελεστή 
συμμόρφωσης θα πρέπει να πλησιάσει 
όσο είναι τεχνικά δυνατό στο μηδέν έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
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Έκθεση A9-0139/2020
Esther de Lange
Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
(2019/0101(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός 715/2015
Άρθρο 10, παράγραφος 5, εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 
προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, 
λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή 
συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος 
καθορίζεται στον πίνακα 2α του 
παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.·

Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές Euro 6 
προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε έγκυρης δοκιμής RDE, 
λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή 
συμμόρφωσης για τη ρύπανση ο οποίος 
καθορίζεται στον πίνακα 2α του 
παραρτήματος I, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Το 
περιθώριο σφάλματος του συντελεστή 
συμμόρφωσης μειώνεται σταδιακά μέσω 
ετήσιων αναθεωρήσεων προς τα κάτω, 
βάσει αξιολογήσεων του ΚΚΕρ. Το 
περιθώριο σφάλματος του συντελεστή 
συμμόρφωσης θα πρέπει να πλησιάσει 
όσο είναι τεχνικά δυνατό στο μηδέν έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
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Έκθεση A9-0139/2020
Esther de Lange
Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης)
(2019/0101(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1
Κανονισμός 715/2007
Παράρτημα I πίνακας 2α γραμμή 2 υποσημείωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής 
συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα 
όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων 
υπόψη των τεχνικών αβεβαιοτήτων που 
συνδέονται με τη χρήση των φορητών 
συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS).

(2) Ο CFρύπου-τελικός είναι ο συντελεστής 
συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τα 
όρια εκπομπών Euro 6 λαμβανομένων 
υπόψη των πρόσθετων τεχνικών 
αβεβαιοτήτων όσον αφορά τη μέτρηση, 
που συνδέονται με την καθιέρωση των 
φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών 
(PEMS). Εκφράζεται ως 1 + ένα 
περιθώριο αβεβαιότητας μέτρησης. Έως 
τον Σεπτέμβριο του 2022, το περιθώριο 
θα πλησιάσει όσο είναι τεχνικά δυνατό 
στο μηδέν.
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