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Amendamentul 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0139/2020
Esther de Lange
Omologarea de tip a autovehiculelor (emisiile în condiții reale de conducere)
(2019/0101(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a permite producătorilor să 
respecte limitele de emisii Euro 6 în 
contextul procedurii de încercare 
referitoare la RDE, criteriile de 
conformitate pentru RDE ar trebui să fie 
introduse în două etape. În cursul primei 
etape, la cererea producătorului, ar trebui 
să se aplice un factor de conformitate 
temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar 
trebui să se utilizeze numai factorul de 
conformitate final. Comisia ar trebui să 
examineze factorii finali de conformitate 
în funcție de progresul tehnic.

(9) Pentru a permite producătorilor să 
respecte limitele de emisii Euro 6 în 
contextul procedurii de încercare 
referitoare la RDE, criteriile de 
conformitate pentru RDE ar trebui să fie 
introduse în două etape. În cursul primei 
etape, la cererea producătorului, ar trebui 
să se aplice un factor de conformitate 
temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar 
trebui să se utilizeze numai factorul de 
conformitate final. Comisia ar trebui să 
evalueze în mod continuu factorul de 
conformitate, inclusiv marja de eroare, în 
funcție de progresul tehnic și să îl ajusteze 
anual în sens descrescător pe baza 
dovezilor științifice, a preciziei mai mari a 
procedurii de măsurare și a progresului 
tehnic al PEMS. Marja de eroare inclusă 
în factorul de conformitate ar trebui 
redusă treptat și adusă cât mai aproape de 
zero, în limita posibilităților tehnice, până 
la 30 septembrie 2022.
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11.9.2020 A9-0139/26

Amendamentul 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0139/2020
Esther de Lange
Omologarea de tip a autovehiculelor (emisiile în condiții reale de conducere)
(2019/0101(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile respective includ respectarea 
limitelor de emisii stabilite în anexa I. În 
scopul stabilirii conformității cu limitele de 
emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa I, valorile emisiilor determinate în 
cursul oricărei încercări valabile privind 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil stabilit în tabelul 2a 
din anexa I. Rezultatul trebuie să rămână 
sub limitele de emisii Euro 6 stabilite în 
tabelul 2 din anexa respectivă.;

Obligațiile respective includ respectarea 
limitelor de emisii stabilite în anexa I. În 
scopul stabilirii conformității cu limitele de 
emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa I, valorile emisiilor determinate în 
cursul oricărei încercări valabile privind 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil, astfel cum a fost 
stabilit în tabelul 2a din anexa I. Rezultatul 
trebuie să rămână sub limitele de emisii 
Euro 6 stabilite în tabelul 2 din anexa 
respectivă. Marja de eroare inclusă în 
factorul de conformitate este redusă 
treptat prin revizuiri anuale în sens 
descrescător, pe baza evaluărilor efectuate 
de JRC. Marja de eroare inclusă în 
factorul de conformitate trebuie adusă cât 
mai aproape de zero, în limita 
posibilităților tehnice, până la 30 
septembrie 2022.
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Amendamentul 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0139/2020
Esther de Lange
Omologarea de tip a autovehiculelor (emisiile în condiții reale de conducere)
(2019/0101(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 
trebuie, pe durata oricărei încercări valabile 
RDE, să fie determinată ținând seama de 
factorul de conformitate specific pe poluant 
stabilit în tabelul 2a din anexa I în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al 
doilea paragraf.

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 
trebuie, pe durata oricărei încercări valabile 
RDE, să fie determinată ținând seama de 
factorul de conformitate specific pe poluant 
stabilit în tabelul 2a din anexa I în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al 
doilea paragraf. Marja de eroare inclusă 
în factorul de conformitate este redusă 
treptat prin revizuiri anuale în sens 
descrescător, pe baza evaluărilor efectuate 
de JRC. Marja de eroare inclusă în 
factorul de conformitate trebuie adusă cât 
mai aproape de zero, în limita 
posibilităților tehnice, până la 30 
septembrie 2022.
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Amendamentul 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0139/2020
Esther de Lange
Omologarea de tip a autovehiculelor (emisiile în condiții reale de conducere)
(2019/0101(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 715/2015
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 
trebuie, pe durata oricărei încercări valabile 
RDE, să fie determinată ținând seama de 
factorul de conformitate specific pe poluant 
stabilit în tabelul 2a din anexa I în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al 
doilea paragraf.;

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 
trebuie, pe durata oricărei încercări valabile 
RDE, să fie determinată ținând seama de 
factorul de conformitate specific pe poluant 
stabilit în tabelul 2a din anexa I în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al 
doilea paragraf. Marja de eroare inclusă 
în factorul de conformitate este redusă 
treptat prin revizuiri anuale în sens 
descrescător, pe baza evaluărilor efectuate 
de JRC. Marja de eroare inclusă în 
factorul de conformitate trebuie adusă cât 
mai aproape de zero, în limita 
posibilităților tehnice, până la 30 
septembrie 2022.
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Amendamentul 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Raport A9-0139/2020
Esther de Lange
Omologarea de tip a autovehiculelor (emisiile în condiții reale de conducere)
(2019/0101(COD))

Propunere de regulament
Anexa – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2 a – rândul 2 – nota de subsol 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FC poluant-final este factorul de 
conformitate utilizat pentru a determina 
conformitatea cu limitele de emisii Euro 6, 
luând în considerare incertitudinile tehnice 
legate de utilizarea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).

(2) FC poluant-final este factorul de 
conformitate utilizat pentru a determina 
conformitatea cu limitele de emisii Euro 6, 
luând în considerare incertitudinile 
suplimentare de măsurare tehnică legate 
de introducerea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS). Acest factor 
este exprimat ca 1 + o marjă de 
incertitudine în măsurare. Până la 30 
septembrie 2022, marja trebuie adusă cât 
mai aproape de zero, în limita 
posibilităților tehnice.
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