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11.9.2020 A9-0139/25

Predlog spremembe 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacija motornih vozil (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo)
(2019/0101(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi proizvajalcem omogočili 
skladnost z mejnimi vrednostmi emisij 
standarda Euro 6 v okviru preizkusnega 
postopka za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti 
za dejanske emisije, ki nastajajo med 
vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi 
se moral na zahtevo proizvajalca 
uporabljati začasni faktor skladnosti, v 
drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo 
dokončni faktor skladnosti. Komisija bi 
morala dokončne faktorje skladnosti 
pregledovati ob upoštevanju tehničnega 
napredka.

(9) Da bi proizvajalcem omogočili 
skladnost z mejnimi vrednostmi emisij 
standarda Euro 6 v okviru preizkusnega 
postopka za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti 
za dejanske emisije, ki nastajajo med 
vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi 
se moral na zahtevo proizvajalca 
uporabljati začasni faktor skladnosti, v 
drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo 
dokončni faktor skladnosti. Komisija bi 
morala faktor skladnosti z dovoljenim 
odstopanjem stalno ocenjevati glede na 
tehnični napredek in ga na podlagi 
znanstvenih dejstev, večje natančnosti 
merilnega postopka in tehničnega 
napredka PEMS vsako leto znižati. 
Dovoljeno odstopanje v okviru faktorja 
skladnosti bi bilo treba postopoma 
zniževati in kolikor je tehnično mogoče 
približati ničli do 30. septembra 2022.
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11.9.2020 A9-0139/26

Predlog spremembe 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacija motornih vozil (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo)
(2019/0101(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te obveznosti vključujejo skladnost z 
mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v 
Prilogi I. Za namene določitve skladnosti z 
mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz 
preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, 
določene med katerim koli veljavnim 
preskusom merjenja dejanskih emisij, ki 
nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim 
faktorjem skladnosti iz preglednice 2a 
Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od 
mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz 
preglednice 2 navedene priloge.;

Te obveznosti vključujejo spoštovanje 
mejnih vrednosti emisij, določenih v 
Prilogi I. Za namene določitve skladnosti z 
mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz 
preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, 
določene med katerim koli veljavnim 
preskusom merjenja dejanskih emisij, ki 
nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim 
faktorjem skladnosti iz preglednice 2a 
Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od 
mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz 
preglednice 2 navedene priloge. Dovoljeno 
odstopanje v okviru faktorja skladnosti se 
postopno znižuje z letnimi popravki 
navzdol na podlagi ocen Skupnega 
raziskovalnega središča. Dovoljeno 
odstopanje v okviru faktorja skladnosti je 
čim bližje ničli do 30. septembra 2022, 
kolikor je to tehnično mogoče.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/27

Predlog spremembe 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacija motornih vozil (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo)
(2019/0101(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se 
med katerim koli veljavnim preskusom 
merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev 
skladnosti za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim 
pododstavkom člena 4(1).

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se 
med katerim koli veljavnim preskusom 
merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev 
skladnosti za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim 
pododstavkom člena 4(1). Dovoljeno 
odstopanje v okviru faktorja skladnosti se 
postopno znižuje z letnimi popravki 
navzdol na podlagi ocen Skupnega 
raziskovalnega središča. Dovoljeno 
odstopanje v okviru faktorja skladnosti je 
čim bližje ničli do 30. septembra 2022, 
kolikor je to tehnično mogoče.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/28

Predlog spremembe 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacija motornih vozil (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo)
(2019/0101(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2015
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se 
med katerim koli veljavnim preskusom 
merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev 
skladnosti za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim 
pododstavkom člena 4(1).

Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se 
med katerim koli veljavnim preskusom 
merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev 
skladnosti za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim 
pododstavkom člena 4(1). Dovoljeno 
odstopanje v okviru faktorja skladnosti se 
postopno znižuje z letnimi popravki 
navzdol na podlagi ocen Skupnega 
raziskovalnega središča. Dovoljeno 
odstopanje v okviru faktorja skladnosti je 
čim bližje ničli do 30. septembra 2022, 
kolikor je to tehnično mogoče.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/29

Predlog spremembe 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologacija motornih vozil (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo)
(2019/0101(COD))

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – preglednica 2a – vrstica 2 – opomba 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor 
skladnosti, ki se uporablja za določanje 
skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij 
Euro 6 ob upoštevanju tehničnih 
negotovosti, povezanih z uporabo 
prenosnih sistemov za merjenje emisij 
(PEMS).

(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor 
skladnosti, ki se uporablja za določanje 
skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij 
Euro 6 ob upoštevanju dodatnih tehničnih 
negotovosti pri merjenju, povezanih z 
uvedbo uporabe prenosnih sistemov za 
merjenje emisij (PEMS). Izrazi se kot 1 + 
dopustno odstopanje zaradi merilne 
negotovosti. Do 30. septembra 2022 je 
faktor skladnosti tako blizu ničle, kolikor 
je tehnično mogoče.
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