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Poprawka 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje w rzeczywistych warunkach jazdy)
(2019/0101(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu ostatecznych współczynników 
zgodności w świetle postępu technicznego.

(9) Aby umożliwić producentom 
osiągnięcie zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 
w kontekście procedury badania RDE, 
kryteria zgodności obowiązujące 
w odniesieniu do RDE należy wprowadzić 
w dwóch etapach. Na pierwszym etapie, na 
wniosek producenta, zastosowanie 
powinien mieć tymczasowy współczynnik 
zgodności, a na drugim etapie należy 
stosować jedynie ostateczny współczynnik 
zgodności. Komisja powinna na bieżąco 
oceniać współczynnik zgodności, w tym 
margines błędu, w świetle postępu 
technicznego, i corocznie korygować go w 
dół na podstawie dowodów naukowych, 
zwiększonej dokładności procedury 
pomiaru i postępu technicznego w 
dziedzinie systemów PEMS. Margines 
błędu w ramach współczynnika zgodności 
powinien być stopniowo korygowany w 
dół i do dnia 30 września 2022 r. powinien 
być jak najbardziej zbliżony do zera.
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Poprawka 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje w rzeczywistych warunkach jazdy)
(2019/0101(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki te obejmują przestrzeganie 
wartości dopuszczalnych emisji 
określonych w załączniku I. Na potrzeby 
ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2 wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności określony w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi się kształtować poniżej 
wartości dopuszczalnych emisji Euro 6 
określonych w tabeli 2 tego załącznika.

Obowiązki te obejmują zapewnienie 
zgodności z wartościami dopuszczalnymi 
emisji określonymi w załączniku I. Na 
potrzeby ustalenia zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi emisji Euro 6 określonymi 
w załączniku I tabela 2 wartości emisji 
ustalone podczas ważnych badań emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach jazdy (RDE) dzieli się przez 
mający zastosowanie współczynnik 
zgodności określony w załączniku I tabela 
2a. Wynik musi się kształtować poniżej 
wartości dopuszczalnych emisji Euro 6 
określonych w tabeli 2 tego załącznika. 
Margines błędu w ramach współczynnika 
zgodności jest stopniowo obniżany w 
drodze corocznych korekt w dół w oparciu 
o oceny przeprowadzone przez JRC. 
Margines błędu w ramach współczynnika 
zgodności musi być na ile to technicznie 
możliwe zbliżony do zera do dnia 30 
września 2022 r.
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Poprawka 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje w rzeczywistych warunkach jazdy)
(2019/0101(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi.

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi. Margines błędu w 
ramach współczynnika zgodności jest 
stopniowo obniżany w drodze corocznych 
korekt w dół w oparciu o oceny 
przeprowadzone przez JRC. Margines 
błędu w ramach współczynnika zgodności 
musi być na ile to technicznie możliwe 
zbliżony do zera do dnia 30 września 2022 
r.

Or. en



AM\1213032PL.docx PE655.424v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

11.9.2020 A9-0139/28

Poprawka 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje w rzeczywistych warunkach jazdy)
(2019/0101(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 715/2015
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas ważnych badań RDE zgodność z 
wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego w 
załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 ust. 
1 akapit drugi.;

Podczas ważnych badań RDE zgodność 
z wartościami dopuszczalnymi w normie 
Euro 6 ustala się z uwzględnieniem 
współczynnika zgodności dla danego 
zanieczyszczenia określonego 
w załączniku I tabela 2a, zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit drugi. Margines błędu w 
ramach współczynnika zgodności jest 
stopniowo obniżany w drodze corocznych 
korekt w dół w oparciu o oceny 
przeprowadzone przez JRC. Margines 
błędu w ramach współczynnika zgodności 
musi być na ile to technicznie możliwe 
zbliżony do zera do dnia 30 września 2022 
r.
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Poprawka 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje w rzeczywistych warunkach jazdy)
(2019/0101(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007
Załącznik I – tabela 2a – wiersz 2 – przypis 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) CF pollutant-final oznacza 
współczynnik zgodności stosowany do 
określania zgodności z dopuszczalnymi 
wartościami emisji normy Euro 6 poprzez 
uwzględnienie nieścisłości technicznych 
związanych z użyciem przenośnych 
systemów pomiaru emisji (PEMS).

(2) CF pollutant-final oznacza 
współczynnik zgodności stosowany do 
określania zgodności z dopuszczalnymi 
wartościami emisji normy Euro 6 poprzez 
uwzględnienie dodatkowych technicznych 
nieścisłości pomiarowych związanych z 
wprowadzeniem przenośnych systemów 
pomiaru emisji (PEMS). Jest on wyrażony 
jako 1 + margines niepewności pomiaru. 
Do dnia 30 września 2022 r. margines ma 
być zbliżony do zera w stopniu, w jakim 
jest to technicznie możliwe.
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