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Pakeitimas 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0139/2020
Esther de Lange
Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
teršalų kiekis)
(2019/0101(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros atitikties kriterijai turėtų būti 
nustatyti dviem etapais siekiant sudaryti 
sąlygas gamintojams laikytis Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, kai 
taikoma ši procedūra. Visų pirma, 
gamintojo prašymu turėtų būti taikomas 
laikinas atitikties koeficientas, o paskui 
turėtų būti naudojamas galutinis atitikties 
koeficientas. Komisija turėtų nuolat 
peržiūrėti galutinius atitikties koeficientus 
atsižvelgdama į technikos pažangą;

(9) realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūros atitikties kriterijai turėtų būti 
nustatyti dviem etapais siekiant sudaryti 
sąlygas gamintojams laikytis Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, kai 
taikoma ši procedūra. Visų pirma, 
gamintojo prašymu turėtų būti taikomas 
laikinas atitikties koeficientas, o paskui 
turėtų būti naudojamas galutinis atitikties 
koeficientas. Komisija turėtų nuolat 
vertinti tą atitikties koeficientą, įskaitant 
paklaidą, atsižvelgdama į technikos 
pažangą ir kasmet jį koreguoti sumažinant 
remdamasi moksliniais įrodymais, 
didesniu matavimo procedūros tikslumu ir 
PEMS technine pažanga. Atitikties 
koeficiento paklaida turėtų būti 
palaipsniui mažinama ir ne vėliau kaip 
2022 m. rugsėjo 30 d. turėtų būti, kiek tai 
techniškai įmanoma, kuo artimesnė 
nuliui.
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Pakeitimas 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0139/2020
Esther de Lange
Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
teršalų kiekis)
(2019/0101(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie įsipareigojimai apima I priede nustatytų 
išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių 
taikymą. Siekiant nustatyti, ar paisoma I 
priedo 2 lentelėje nustatytų Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, atliekant 
bet kokią galiojančią realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 
nustatymo procedūrą nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
padalijamos iš I priedo 2a lentelėje 
nustatyto taikytino atitikties koeficiento. 
Gautas rezultatas turi būti mažesnis nei to 
priedo 2 lentelėje nustatytos Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės.“; 

Šie įsipareigojimai apima I priede nustatytų 
išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių 
laikymąsi. Siekiant nustatyti, ar paisoma I 
priedo 2 lentelėje nustatytų Euro 6 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių, atliekant 
bet kokią galiojančią realiomis važiavimo 
sąlygomis išmetamų teršalų kiekio 
nustatymo procedūrą nustatytos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
padalijamos iš taikytino atitikties 
koeficiento, kaip nustatyta I priedo 2a 
lentelėje. Gautas rezultatas turi būti 
mažesnis nei to priedo 2 lentelėje 
nustatytos Euro 6 išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės. Atitikties koeficiento 
paklaida palaipsniui mažinama kasmet ją 
peržiūrint remiantis Jungtinio tyrimų 
centro vertinimais. Atitikties koeficiento 
paklaida ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 
30 d. turėtų būti, kiek tai techniškai 
įmanoma, kuo artimesnė nuliui.
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Pakeitimas 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0139/2020
Esther de Lange
Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
teršalų kiekis)
(2019/0101(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
10 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 
ribinių verčių, pagal 4 straipsnio 1 dalies 
antros pastraipos nuostatas atliekama 
galiojanti realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūra taikant I priedo 2a lentelėje 
konkretiems išmetamiesiems teršalams 
nustatytą atitikties koeficientą.

Siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 
ribinių verčių, pagal 4 straipsnio 1 dalies 
antros pastraipos nuostatas atliekama 
galiojanti realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūra taikant I priedo 2a lentelėje 
konkretiems išmetamiesiems teršalams 
nustatytą atitikties koeficientą. Atitikties 
koeficiento paklaida palaipsniui 
mažinama kasmet ją peržiūrint remiantis 
Jungtinio tyrimų centro vertinimais. 
Atitikties koeficiento paklaida ne vėliau 
kaip 2022 m. rugsėjo 30 d. turėtų būti, 
kiek tai techniškai įmanoma, kuo 
artimesnė nuliui.

Or. en
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Pakeitimas 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0139/2020
Esther de Lange
Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
teršalų kiekis)
(2019/0101(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas Nr. 715/2015
10 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 
ribinių verčių, pagal 4 straipsnio 1 dalies 
antros pastraipos nuostatas atliekama 
galiojanti realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūra taikant I priedo 2a lentelėje 
konkretiems išmetamiesiems teršalams 
nustatytą atitikties koeficientą.“;

Siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 
ribinių verčių, pagal 4 straipsnio 1 dalies 
antros pastraipos nuostatas atliekama 
galiojanti realiomis važiavimo sąlygomis 
išmetamų teršalų kiekio nustatymo 
procedūra taikant I priedo 2a lentelėje 
konkretiems išmetamiesiems teršalams 
nustatytą atitikties koeficientą. Atitikties 
koeficiento paklaida palaipsniui 
mažinama kasmet ją peržiūrint remiantis 
Jungtinio tyrimų centro vertinimais. 
Atitikties koeficiento paklaida ne vėliau 
kaip 2022 m. rugsėjo 30 d. turėtų būti, 
kiek tai techniškai įmanoma, kuo 
artimesnė nuliui.
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Pakeitimas 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0139/2020
Esther de Lange
Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas (realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų 
teršalų kiekis)
(2019/0101(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalis
Reglamentas Nr. 715/2015
I priedo 2a lentelės 2 eilutės 2 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) CF pollutant-final – atitikties 
koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar 
paisoma Euro 6 išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų 
išmetamųjų teršalų matavimo sistemų 
(PEMS) naudojimo techninius 
netikslumus.

(2) CF pollutant-final – atitikties 
koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar 
paisoma Euro 6 išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių, atsižvelgiant į papildomus 
techninius matavimo netikslumus, 
susijusius su nešiojamųjų išmetamųjų 
teršalų matavimo sistemų (PEMS) 
įdiegimu. Jis išreiškiamas kaip „1 + 
matavimo neapibrėžties paklaida“. 
Paklaida ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 
30 d. turėtų būti, kiek tai techniškai 
įmanoma, kuo artimesnė nuliui.

Or. en


