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11.9.2020 A9-0139/25

Pozmeňujúci návrh 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0139/2020
Esther de Lange
Typové schválenie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde)
(2019/0101(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby 
dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 
v súvislosti s postupom skúšky emisií pri 
skutočnej jazde, by sa mali v dvoch 
krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie 
pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa 
mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný 
faktor zhody, a potom v druhom kroku len 
konečný faktor zhody. Komisia by mala 
preskúmavať konečné faktory zhody 
vzhľadom na technický pokrok.

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby 
dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 
v súvislosti s postupom skúšky emisií pri 
skutočnej jazde, by sa mali v dvoch 
krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie 
pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa 
mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný 
faktor zhody, a potom v druhom kroku len 
konečný faktor zhody. Komisia by mala 
priebežne posudzovať tento faktor zhody 
vrátane tolerancie chýb vzhľadom na 
technický pokrok a každoročne ho 
upravovať smerom nadol na základe 
vedeckých dôkazov, zlepšenej presnosti 
postupu merania a technického pokroku 
PEMS. Tolerancia chýb v rámci faktora 
zhody by sa mala postupne znižovať a do 
30. septembra 2022 by sa mala čo najviac, 
ako je technicky možné, priblížiť k nule.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/26

Pozmeňujúci návrh 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0139/2020
Esther de Lange
Typové schválenie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde)
(2019/0101(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie 
emisných limitov stanovených v prílohe I. 
Na účely určenia súladu s emisnými 
limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 
prílohy I sa hodnoty emisií stanovené 
počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri 
skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným 
faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a 
prílohy I. Výsledok musí zostať pod 
emisnými limitmi Euro 6 stanovenými 
v tabuľke 2 uvedenej prílohy.;

Medzi tieto povinnosti patrí dodržanie 
emisných limitov stanovených v prílohe I. 
Na účely určenia súladu s emisnými 
limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 
prílohy I sa hodnoty emisií stanovené 
počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri 
skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným 
faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a 
prílohy I. Výsledok musí zostať pod 
emisnými limitmi Euro 6 stanovenými 
v tabuľke 2 uvedenej prílohy. Tolerancia 
chýb v rámci faktora zhody sa postupne 
zníži prostredníctvom ročných revízií 
smerom nadol na základe posúdení, ktoré 
vypracuje Spoločné výskumné centrum. 
Tolerancia chýb v rámci faktora zhody je 
do 30. septembra 2022 by sa mala čo 
najbližšia, ako je to technicky možné, 
nule.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/27

Pozmeňujúci návrh 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0139/2020
Esther de Lange
Typové schválenie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde)
(2019/0101(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 
sa pri každej platnej skúške RDE stanoví 
s prihliadnutím na faktor zhody špecifický 
pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 
2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 
druhým pododsekom.

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 
sa pri každej platnej skúške RDE stanoví 
s prihliadnutím na faktor zhody špecifický 
pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 
2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 
druhým pododsekom. Tolerancia chýb v 
rámci faktora zhody sa postupne zníži 
prostredníctvom ročných revízií smerom 
nadol na základe posúdení, ktoré 
vypracuje Spoločné výskumné centrum. 
Tolerancia chýb v rámci faktora zhody je 
do 30. septembra 2022 by sa mala čo 
najbližšia, ako je to technicky možné, 
nule.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/28

Pozmeňujúci návrh 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0139/2020
Esther de Lange
Typové schválenie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde)
(2019/0101(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 715/2015
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 
sa pri každej platnej skúške RDE stanoví 
s prihliadnutím na faktor zhody špecifický 
pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 
2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 
druhým pododsekom.

Súlad s limitnými hodnotami normy Euro 6 
sa pri každej platnej skúške RDE stanoví 
s prihliadnutím na faktor zhody špecifický 
pre znečisťujúce látky stanovený v tabuľke 
2a prílohy I v súlade s článkom 4 ods. 1 
druhým pododsekom. Tolerancia chýb v 
rámci faktora zhody sa postupne zníži 
prostredníctvom ročných revízií smerom 
nadol na základe posúdení, ktoré 
vypracuje Spoločné výskumné centrum. 
Tolerancia chýb v rámci faktora zhody je 
do 30. septembra 2022 by sa mala čo 
najbližšia, ako je to technicky možné, 
nule.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/29

Pozmeňujúci návrh 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0139/2020
Esther de Lange
Typové schválenie motorových vozidiel (emisie pri skutočnej jazde)
(2019/0101(COD))

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Príloha 1 – tabuľka 2a – riadok 2 – poznámka pod čiarou 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa 
používa na stanovenie súladu s emisnými 
limitmi Euro 6, pri ktorom sa zohľadňujú 
technické neistoty spojené s používaním 
prenosných systémov na meranie emisií 
(PEMS).

2. CFpollutant-final  je faktor zhody, ktorý 
sa  používa na stanovenie súladu s 
emisnými limitmi Euro 6 a ktorý 
zohľadňuje dodatočné technické neistoty 
merania spojené so zavedením prenosných 
systémov na meranie emisií (PEMS). 
Vyjadruje sa ako 1 + tolerancia neistoty 
merania. Do 30. septembra 2022 sa táto 
tolerancie priblíži k nule čo najblišie, ako 
je to technicky možné.

Or. en


