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11.9.2020 A9-0139/25

Tarkistus 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0139/2020
Esther de Lange
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)
(2019/0101(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi jatkuvasti 
arvioitava kyseistä 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, 
myös sen virhemarginaalia, teknisen 
kehityksen valossa ja tarkistettava sitä 
vuosittain alaspäin tieteellisen näytön, 
mittausmenettelyn tarkkuuden 
parantumisen ja PEMS-järjestelmän 
teknisen kehityksen perusteella. 
Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 
virhemarginaalia olisi alennettava 
asteittain, ja sen olisi oltava niin lähellä 
nollaa kuin teknisesti mahdollista 
30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.
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11.9.2020 A9-0139/26

Tarkistus 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0139/2020
Esther de Lange
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)
(2019/0101(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 
-päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja 
pienempänä.”

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 
-päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja 
pienempänä. Vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun virhemarginaalia 
alennetaan asteittain tarkistamalla sitä 
vuosittain alaspäin JRC:n tekemien 
arviointien perusteella. 
Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 
virhemarginaalin on oltava niin lähellä 
nollaa kuin teknisesti mahdollista 
30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.
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11.9.2020 A9-0139/27

Tarkistus 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0139/2020
Esther de Lange
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)
(2019/0101(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on 
mahdollisen pätevän RDE-testin aikana 
määritettävä ottamalla huomioon liitteessä 
I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu 
epäpuhtauskohtainen 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 
4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on 
mahdollisen pätevän RDE-testin aikana 
määritettävä ottamalla huomioon liitteessä 
I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu 
epäpuhtauskohtainen 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 
4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun virhemarginaalia 
alennetaan asteittain tarkistamalla sitä 
vuosittain alaspäin JRC:n tekemien 
arviointien perusteella. 
Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 
virhemarginaalin on oltava niin lähellä 
nollaa kuin teknisesti mahdollista 
30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/28

Tarkistus 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0139/2020
Esther de Lange
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)
(2019/0101(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2015
10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on 
mahdollisen pätevän RDE-testin aikana 
määritettävä ottamalla huomioon liitteessä 
I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu 
epäpuhtauskohtainen 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 
4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.”

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on 
mahdollisen pätevän RDE-testin aikana 
määritettävä ottamalla huomioon liitteessä 
I olevassa taulukossa 2 a vahvistettu 
epäpuhtauskohtainen 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 
4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun virhemarginaalia 
alennetaan asteittain tarkistamalla sitä 
vuosittain alaspäin JRC:n tekemien 
arviointien perusteella. 
Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 
virhemarginaalin on oltava niin lähellä 
nollaa kuin teknisesti mahdollista 
30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/29

Tarkistus 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0139/2020
Esther de Lange
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt)
(2019/0101(COD))

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2 a – rivi 2 – alaviite 2

Komission teksti Tarkistus

(2) CFpollutant-final on 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota 
käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ottamalla 
huomioon kannettavien 
päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset 
epävarmuustekijät.

(2) CFpollutant-final on 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota 
käytetään määritettäessä Euro 6 
-päästörajojen noudattaminen ottamalla 
huomioon kannettavien 
päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset 
tekniset mittausepävarmuudet. Se 
ilmaistaan muodossa 1 + 
mittausepävarmuudesta johtuva 
marginaali. Tämän marginaalin on oltava 
niin lähellä nollaa kuin teknisesti 
mahdollista 30 päivään syyskuuta 2022 
mennessä.

Or. en


