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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0139/25

Módosítás 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0139/2020
Esther de Lange
Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás)
(2019/0101(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-
vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg 
tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási 
határértékeknek, az RDE-re vonatkozó 
megfelelési kritériumokat két lépésben kell 
bevezetni. Az első lépésben a gyártó 
kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt 
kell alkalmazni, míg második lépésben 
csak a végső megfelelési tényező 
alkalmazható. A Bizottságnak a műszaki 
fejlődés fényében nyomon kell követnie a 
végső megfelelési tényezőket.

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-
vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg 
tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási 
határértékeknek, az RDE-re vonatkozó 
megfelelési kritériumokat két lépésben kell 
bevezetni. Az első lépésben a gyártó 
kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt 
kell alkalmazni, míg második lépésben 
csak a végső megfelelési tényező 
alkalmazható. A Bizottságnak a műszaki 
fejlődés fényében folyamatosan értékelnie 
kell a megfelelési tényezőt – így többek 
között a hibahatárt is –, és azt a 
tudományos bizonyítékok, a mérési eljárás 
pontosságának javulása és a PEMS terén 
elért műszaki fejlődés alapján évente 
lefelé kell kiigazítania. A megfelelési 
tényezőn belüli hibahatárt fokozatosan 
csökkenteni kell, és értékét műszakilag 
2022. szeptember 30-ig a lehető 
legközelebb kell a nullához közelíteni.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0139/26

Módosítás 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0139/2020
Esther de Lange
Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás)
(2019/0101(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
715/2007/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók kötelezettségei magukban 
foglalják az I. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában 
meghatározott Euro 6 kibocsátási 
határértékeknek való megfelelés 
megállapítása céljából a valós vezetési 
feltételek melletti kibocsátások (RDE) 
bármely érvényes vizsgálata során 
meghatározott kibocsátási értékeket el kell 
osztani az I. melléklet 2a. táblázatában 
megadott, vonatkozó megfelelési 
tényezővel. Az eredménynek az említett 
melléklet 2. táblázatában meghatározott 
Euro 6 kibocsátási határérték alatt kell 
maradnia.;

A gyártók kötelezettségei magukban 
foglalják az I. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában 
meghatározott Euro 6 kibocsátási 
határértékeknek való megfelelés 
megállapítása céljából a valós vezetési 
feltételek melletti kibocsátások (RDE) 
bármely érvényes vizsgálata során 
meghatározott kibocsátási értékeket el kell 
osztani az I. melléklet 2a. táblázatában 
megadottak szerinti, vonatkozó 
megfelelési tényezővel. Az eredménynek 
az említett melléklet 2. táblázatában 
meghatározott Euro 6 kibocsátási 
határérték alatt kell maradnia. A 
megfelelőségi tényezőn belüli hibahatárt a 
JRC értékelései alapján évente elvégzett 
lefelé irányuló felülvizsgálatok révén 
fokozatosan csökkenteni kell. A 
megfelelési tényezőn belüli hibahatárt 
műszakilag 2022. szeptember 30-ig a 
lehető legközelebb kell a nullához 
közelíteni.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0139/27

Módosítás 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0139/2020
Esther de Lange
Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás)
(2019/0101(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
715/2007/EK rendelet
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euro 6 határértékeknek való 
megfelelést valamennyi érvényes RDE-
vizsgálat során az I. melléklet 2a. 
táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényező figyelembevételével kell 
megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban.

Az Euro 6 határértékeknek való 
megfelelést valamennyi érvényes RDE-
vizsgálat során az I. melléklet 2a. 
táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényező figyelembevételével kell 
megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban. A 
megfelelőségi tényezőn belüli hibahatárt a 
JRC értékelései alapján évente elvégzett 
lefelé irányuló felülvizsgálatok révén 
fokozatosan csökkenteni kell. A 
megfelelési tényezőn belüli hibahatárt 
műszakilag 2022. szeptember 30-ig a 
lehető legközelebb kell a nullához 
közelíteni.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0139/28

Módosítás 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0139/2020
Esther de Lange
Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás)
(2019/0101(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
715/2015 rendelet
10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euro 6 határértékeknek való 
megfelelést valamennyi érvényes RDE-
vizsgálat során az I. melléklet 2a. 
táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényező figyelembevételével kell 
megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban.;

Az Euro 6 határértékeknek való 
megfelelést valamennyi érvényes RDE-
vizsgálat során az I. melléklet 2a. 
táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényező figyelembevételével kell 
megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban. A 
megfelelőségi tényezőn belüli hibahatárt a 
JRC értékelései alapján évente elvégzett 
lefelé irányuló felülvizsgálatok révén 
fokozatosan csökkenteni kell. A 
megfelelési tényezőn belüli hibahatárt 
műszakilag 2022. szeptember 30-ig a 
lehető legközelebb kell a nullához 
közelíteni.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

11.9.2020 A9-0139/29

Módosítás 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0139/2020
Esther de Lange
Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás)
(2019/0101(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
715/2007 rendelet
I melléklet – 2a táblázat – 2 sor – 2 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A CFpollutant-final az Euro 6 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelés megállapítására alkalmazandó 
megfelelési tényező, amely figyelembe 
veszi a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek (PEMS) használatával 
kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.

(2) A CF pollutant-final az Euro 6 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelés megállapítására alkalmazandó 
megfelelési tényező, amely figyelembe 
veszi a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek (PEMS) bevezetésével 
kapcsolatos további műszaki mérési 
bizonytalanságokat. A tényezőt 1 + a 
mérési bizonytalanság hibahatár 
formájában fejezik ki. A hibahatárt 
műszakilag 2022. szeptember 30-ig a 
lehető legközelebb kell a nullához 
közelíteni.

Or. en


