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SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego

przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 dotyczącego homologacji typu 

pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji 

dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów

P6_TA-PROV(2008)0604

(COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD))
_____________________________________________________________________
Zgodnie z art. 204a Regulaminu powyższe stanowisko prostuje się w następujący sposób: 

Poprawiony tekst otrzymuje brzmienie:

I. Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 13

Procedura komitetu

1. Komisję wspiera Komitet Techniczny ds. Pojazdów Silnikowych ustanowiony w art. 40 

ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE.

2. W przypadku odełsania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1-4 i art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”

II. Odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

1. Art. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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„(7) „pokładowy system diagnostyczny” lub „system OBD” oznacza system znajdujący się w 

pojeździe lub w silniku, pozwalający wykryć usterki i w stosownych przypadkach 

zasygnalizować ich wystąpienie za pomocą systemu ostrzegającego, zidentyfikować 

przypuszczalne miejsca nieprawidłowego działania za pomocą informacji  

przechowywanych w pamięci komputera oraz przekazać te informacje poza pojazd. 

Komisja może dostosowywać tę definicję w celu odzwierciedlenia postępów technicznych 

w zakresie systemów OBD. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż 

istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną 

połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2;”

2. Art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja określa ║szczegółowe procedury i wymagania w zakresie stosowania ust. 2 i 1 
niniejszego artykułu. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”

3. W art. 5 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się następujące wyrazy:

„zgodnie z procedurą o której mowa w art. 39 ust. 9 dyrektywy 2007/46/WE”

- dodaje się następujący ustęp: 

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”

4. W art. 6 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się następujące wyrazy:

„zgodnie z procedurą o której mowa w art. 39 ust. 9 dyrektywy 2007/46/WE”

- dodaje się następujący ustęp: 

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”

5. W art. 12 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
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- w akapicie pierwszym i drugim skreśla się następujące wyrazy:

„zgodnie z procedurą o której mowa w art. 39 ust. 9 dyrektywy 2007/46/WE”

- dodaje się następujący akapit: 

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”

6. Art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja ustanawia czynniki korelacji pomiędzy Europejskim cyklem w warunkach 
nieustalonych (ETC) i Europejskim cyklem w warunkach ustalonych (ESC), opisanych w 
dyrektywie 2005/55/WE, a ogólnoświatowymi, zharmonizowanymi stałymi (WHSC) lub 
zmiennymi (WHTC) cyklami jezdnymi oraz przyjmuje w tym celu wartości graniczne. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”

7. Art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja prowadzi stały przegląd procedur, badań i wymogów, o których mowa w art. 5 
ust. 4, jak również cykli badań używanych do pomiaru emisji zanieczyszczeń.

Jeżeli ten przegląd wykaże, że procedury, badania, wymogi i cykle badań nie są już 
odpowiednie lub nie odwzorowują aktualnych emisji zanieczyszczeń, dostosowuje się je 
tak, aby w wystarczający sposób odwzorowywały emisje zanieczyszczeń pochodzące z 
rzeczywistego ruchu drogowego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszego rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”
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