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Predlog spremembe 11
Eleonora Evi, Mick Wallace, Yannick Jadot, Marie Toussaint

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

— Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Komisija želi s tem predlogom uvesti faktorje skladnosti, zaradi česar bi se bistveno zvišale 
mejne vrednosti za emisije iz Uredbe (ES) št. 715/2007, ki potem ne bi več imele praktičnega 
učinka. To bi slabo vplivalo na zdravje ljudi in okolje, povečale pa bi se tudi hude težave s 
koncentracijami dušikovega dioksida (NO2) v zraku, ki jih imajo že zdaj v mestih. Predlog 
Komisije je treba v celoti zavrniti.

Predlog spremembe 12
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 715/2007 določa 
zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z 
nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij 
(standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne 
zahteve za dostop do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne 
tehnične določbe, potrebne za izvajanje 
navedene uredbe, so bile opredeljene v 
Uredbi Komisije (EU) št. 692/200816 in 
pozneje v Uredbi Komisije (EU) 
2017/115117.

(2) Uredba (ES) št. 715/2007 določa 
zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z 
nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij 
(standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne 
zahteve za dostop do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil, 
spremenjene in dodatno poenotene z 
Uredbo (EU) 2018/85815a, ki bo začela 
veljati 1. septembra 2020. Posebne 
tehnične določbe, potrebne za izvajanje 
Uredbe (ES) št. 715/2007, so bile 
opredeljene v Uredbi Komisije (EU) 
št. 692/200816 in pozneje v Uredbi 
Komisije (EU) 2017/115117.

__________________ __________________
15a Uredba (EU) št. 2018/858 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
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odobritvi in tržnem nadzoru motornih 
vozil in njihovih priklopnikov ter 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, 
spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in 
(ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi 
Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 
14.6.2018, str. 1).

16Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 
18. julija 2008 o izvajanju in spremembi 
Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta o homologaciji 
motornih vozil glede na emisije iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in 
Euro 6) in o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 
28.7.2008, str. 1).

16Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 
18. julija 2008 o izvajanju in spremembi 
Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta o homologaciji 
motornih vozil glede na emisije iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in 
Euro 6) in o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 
28.7.2008, str. 1).

17Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 
1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) 
št. 715/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta o homologaciji motornih vozil glede 
na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil, o spremembah 
Direktive 2007/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) 
št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 
št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe 
Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 
7.7.2017, str. 1).

17Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 
1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) 
št. 715/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta o homologaciji motornih vozil glede 
na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil, o spremembah 
Direktive 2007/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) 
št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 
št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe 
Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 
7.7.2017, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 13
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo 
standardov Euro so bile homologacijske 
zahteve glede emisij iz motornih vozil 
postopoma znatno poostrene. Medtem ko 

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo 
standardov Euro so bile homologacijske 
zahteve glede emisij iz motornih vozil 
postopoma znatno poostrene. Medtem ko 
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so se emisije s predpisi urejenih 
onesnaževal iz vozil na splošno znatno 
zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz 
dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z 
neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih 
zlasti v lahka vozila. Zato je treba sprejeti 
ukrepe za izboljšanje tega stanja.

so se emisije s predpisi urejenih 
onesnaževal iz vozil na splošno znatno 
zmanjšale, to predvsem zaradi nezakonite 
prakse, ki je privedla do razhajanja med 
meritvami emisij v laboratorijih in v 
dejanskih pogojih uporabe, ne drži za 
emisije NOx iz dizelskih motorjev ali 
delcev iz motorjev z neposrednim 
vbrizgom bencina, vgrajenih zlasti v lahka 
vozila. Zato je treba sprejeti ukrepe za 
izboljšanje tega stanja, da se omogoči 
skladnost s standardom Euro 6 v vseh 
normalnih pogojih uporabe in bodo lahko 
države članice zlasti na mestnih območjih 
nemudoma začele izpolnjevati standarde 
Unije glede kakovosti zraka.

Or. en

Predlog spremembe 14
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo 
standardov Euro so bile homologacijske 
zahteve glede emisij iz motornih vozil 
postopoma znatno poostrene. Medtem ko 
so se emisije s predpisi urejenih 
onesnaževal iz vozil na splošno znatno 
zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz 
dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z 
neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih 
zlasti v lahka vozila. Zato je treba sprejeti 
ukrepe za izboljšanje tega stanja.

(3) Z uvedbo in poznejšo revizijo 
standardov Euro so bile homologacijske 
zahteve glede emisij iz motornih vozil 
postopoma znatno poostrene. Medtem ko 
so se emisije s predpisi urejenih 
onesnaževal iz vozil na splošno znatno 
zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz 
dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z 
neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih 
zlasti v lahka vozila. Pri vseh ukrepih, ki 
se sprejemajo, je treba upoštevati 
raziskave, homologacijo in čas izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 15
Bas Eickhout
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Po ocenah iz poročila o kakovosti 
zraka za leto 20191a, ki ga je objavila 
Evropska agencija za okolje (EEA), je bila 
dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu 
zraku v EU-28 leta 2016 v več kot 506 000 
primerih vzrok za prezgodnjo smrt. 
Poročilo tudi potrjuje, da je bil cestni 
promet v EU-28 tudi še leta 2017 glavni 
vir emisij NOx, ki je povzročil približno 
40 % skupnih emisij NOx v EU, ter da 
približno 80 % skupnih emisij NOx iz 
cestnega prometa povzročijo vozila na 
dizelski pogon;
__________________
1aPoročilo EEA o kakovosti zraka v 
Evropi za leto 2019

Or. en

Predlog spremembe 16
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V ta namen so bili uporabljeni 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala, da bi se upoštevale 
statistične in tehnične negotovosti meritev, 
opravljenih s prenosnimi sistemi za 
merjenje emisij (PEMS).

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. Za potniška in lahka vozila 
velja za datume začetka uporabe letno 
zaporedje, da bi proizvajalci lahko 
posamezno skupino vozil pravočasno 
načrtovali. V ta namen so bili uporabljeni 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala, da bi se upoštevale 
statistične in tehnične negotovosti meritev, 
opravljenih s prenosnimi sistemi za 
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merjenje emisij (PEMS). Jasno je treba 
razlikovati med faktorjem skladnosti in 
dovoljenim odstopanjem, da bi pravilneje 
ločili odgovornost proizvajalcev vozil od 
odgovornosti proizvajalcev prenosnih 
sistemov za merjenje emisij.

__________________ __________________
21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 17
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V ta namen so bili 
uporabljeni faktorji skladnosti za 
posamezna onesnaževala, da bi se 
upoštevale statistične in tehnične 
negotovosti meritev, opravljenih s 
prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS).

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. Najprej so bili uvedeni 
začasni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala, da bi se proizvajalci lahko 
prilagodili vsem spremembam preizkusnih 
metodologij. Nato je Komisija predstavila 
dokončne faktorje skladnosti za 
posamezna onesnaževala, ki upoštevajo 
statistične in tehnične negotovosti meritev, 
opravljenih s prenosnimi sistemi za 
merjenje emisij (PEMS).

__________________ __________________
21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).
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Or. en

Predlog spremembe 18
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V ta namen so bili 
uporabljeni faktorji skladnosti za 
posamezna onesnaževala, da bi se 
upoštevale statistične in tehnične 
negotovosti meritev, opravljenih s 
prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS).

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V ta namen so bili uvedeni 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala , ločeno pa je bilo 
uporabljeno dopustno odstopanje, ki 
upošteva statistične in tehnične negotovosti 
meritev, opravljenih s prenosnimi sistemi 
za merjenje emisij (PEMS).

__________________ __________________
21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova uvesti načelo „tolerance“ iz veljavne zakonodaje, to sta 
Uredba 2016/646 (za primer NOx) in Uredba 2018/1832 (za primer trdnih delcev). Veljavna 
zakonodaja jasno deli skupni faktor skladnosti na dva dela: na cilj za proizvajalce vozil (to je 
faktor skladnosti, ki se uporablja za dejansko mejno vrednost emisij iz izpušne cevi) in 
variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (to je dopustno odstopanje).

Predlog spremembe 19
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6



AM\1197619SL.docx 9/61 PE645.951v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V ta namen so bili uporabljeni 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala, da bi se upoštevale 
statistične in tehnične negotovosti meritev, 
opravljenih s prenosnimi sistemi za 
merjenje emisij (PEMS).

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V ta namen so bili uporabljeni 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala (vključno z dopustnim 
odstopanjem), da bi se upoštevale 
statistične in tehnične negotovosti meritev, 
opravljenih s prenosnimi sistemi za 
merjenje emisij (PEMS).

__________________ __________________
21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

21Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 
20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
(UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 20
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Glede na poročilo Evropske 
agencije za okolje iz leta 2016 gre razliko 
med dejanskimi in laboratorijskimi 
vrednostmi emisij pripisati trem 
dejavnikom: zastarelemu preizkusnemu 
postopku, prožnosti sedanjega postopka in 
dejavnikom uporabe, ki so odvisni od 
voznika. Dopustno odstopanje zaradi 
načina vožnje in zunanje temperature je 
mogoče določiti le na podlagi študije. 
Jasno je treba ločevati med faktorjem 
skladnosti, dopustnim odstopanjem same 
naprave ter dejavnikom uporabe, ki je 
odvisen od voznika in temperature.
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Or. en

Predlog spremembe 21
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropski parlament je v svojem 
priporočilu z dne 4. aprila 2019 Svetu in 
Komisiji po preiskavi merjenja emisij v 
avtomobilskem sektorju1a Komisijo in 
države članice pozval, naj zaradi škandala 
v zvezi z goljufanjem pri emisijah 
uporabijo odločnejše ukrepe, zlasti 
Komisijo pa je izrecno pozval, naj 
pregleda faktor skladnosti, da bi ga 
najkasneje do leta 2021 znižali na 
vrednost 1.
__________________
1a UL C 298, 23.8.2018, str. 140

Or. en

Predlog spremembe 22
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Splošno sodišče je 
13. decembra 2018 izdalo sodbo v 
združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in 
T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev 
ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno 
sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 
razglasilo za nično v delu, v katerem 
določa faktorje skladnosti, ki se 
uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov 
preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo 

(7) Splošno sodišče je 
13. decembra 2018 izdalo sodbo v 
združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in 
T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev 
ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno 
sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 
razglasilo za nično v delu, v katerem 
določa faktorje skladnosti, ki se 
uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov 
preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo 
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med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, 
določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. 
Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec 
uvede te faktorje skladnosti, saj zadevajo 
bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007.

med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, 
določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. 
Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec 
uvede te faktorje skladnosti, saj 
spreminjajo bistven element Uredbe (ES) 
št. 715/2007, s tem ko dejansko 
spreminjajo mejne vrednosti emisij 
dušikovih oksidov, določene za standard 
Euro 6 iz te uredbe.

__________________ __________________
22Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento 
de Madrid/Komisija, T-339/16, T-352/16 
in T-391/16, EU:T:2018:927.

22Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento 
de Madrid/Komisija, T-339/16, T-352/16 
in T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Predlog spremembe 23
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Splošno sodišče je 
13. decembra 2018 izdalo sodbo v 
združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in 
T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev 
ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno 
sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 
razglasilo za nično v delu, v katerem 
določa faktorje skladnosti, ki se 
uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov 
preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo 
med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, 
določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. 
Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec 
uvede te faktorje skladnosti, saj zadevajo 
bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007.

(7) Splošno sodišče je 
13. decembra 2018 izdalo sodbo v 
združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in 
T-391/1610 v zvezi s tožbo za razglasitev 
ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno 
sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 
razglasilo za nično v delu, v katerem 
določa faktorje skladnosti in dopustno 
odstopanje, ki se uporabljajo za oceno 
skladnosti rezultatov preizkušanja 
dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, 
z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v 
Uredbi (ES) št. 715/2007. Ugotovilo je, da 
lahko le zakonodajalec uvede te faktorje 
skladnosti in dopustno odstopanje, saj 
zadevajo bistven element Uredbe (ES) 
št. 715/2007.

__________________ __________________
22Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento 

22Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento 
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de Madrid/Komisija, T-339/16, T-352/16 
in T-391/16, EU:T:2018:927.

de Madrid/Komisija, T-339/16, T-352/16 
in T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova uvesti načelo „tolerance“ iz veljavne zakonodaje, to sta 
Uredba 2016/646 (za primer NOx) in Uredba 2018/1832 (za primer trdnih delcev). Trenutna 
zakonodaja jasno deli skupni faktor skladnosti na dva dela: na cilj za proizvajalce vozil (to je 
faktor skladnosti, ki se uporablja za dejansko mejno vrednost emisij iz izpušne cevi) in 
variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (to je dopustno odstopanje).

Predlog spremembe 24
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Splošno sodišče je ugotovilo, da se 
s sistemom, ki uvaja faktor skladnosti, kot 
množitelja mejnih vrednosti emisij 
dušikovih oksidov, določenih za standard 
Euro 6, nujno spremeni sam standard, 
medtem kot običajni merilni sistem 
upošteva učinkovitost in morebitne 
napake merilnih naprav, tako da sam 
popravlja meritve, ne pa tudi mejnih 
vrednosti, ki jih je treba upoštevati. Glede 
na zelo visoko vrednost faktorjev 
skladnosti, to je 2,1 in 1,5, so lahko ravni 
emisij NOx, izmerjene med preizkusnim 
postopkom za dejanske emisij, v prvem 
primeru več kot 2-krat in v drugem 
primeru do 1,5-krat večje od mejnih 
vrednosti teh emisij, določenih za 
standard Euro 6, ne da bi se preizkus štel 
za negativnega. Na podlagi vrednosti 
emisij NOx, ki jih ni dovoljeno preseči in 
ki izhajajo iz navedenih tehničnih in 
statističnih negotovosti, ni mogoče z 
razumno stopnjo zanesljivosti ugotoviti, 
ali vozilo med preizkusnim postopkom za 
dejanske emisije izpolnjuje mejne 
vrednosti za emisije, ki so določene za 
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standard Euro 6.

Or. en

Predlog spremembe 25
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o 
tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. 
Zato in ker je na trenutni stopnji 
tehnološkega razvoja še vedno prisotno 
neskladje med emisijami, izmerjenimi med 
dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v 
laboratoriju, je primerno uvesti faktorje 
skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.

(8) Splošno sodišče je v svoji odločbi 
podvomilo o tehnični upravičenosti 
faktorjev skladnosti, zlasti v zvezi z 
začasnim faktorjem skladnosti 2,1 in 
razponom statistične negotovosti. Sodišče 
je navedlo, da je „statistične negotovosti 
(tveganje, da rezultati ne bi bili 
reprezentativni glede na dejansko stanje 
celote) mogoče popraviti s prizadevanji za 
reprezentativnost vzorca ali poskusov (v 
obravnavanem primeru reprezentativnost 
preizkusa) ali s številom izvedenih 
poskusov (v obravnavanem primeru 
številom preizkusov), in ne z navedbo, da 
lahko ti rezultati vsebujejo 60-odstotni 
razpon napake“1a. Nadaljevalo je z 
ugotovitvijo, da so preizkusni postopki za 
dejanske emisije dolgo „zoreli“, „saj (...) 
so se prizadevanja v zvezi z njimi začela 
januarja 2011 (in naj bi imela) Komisija 
(dovolj) časa pojasniti in (...) 
standardizirati preizkuse RDE, da bi bili 
reprezentativni za dejanske pogoje pri 
vožnji na cesti in bi se tako v tem pogledu 
izognili 60-odstotni negotovosti pri 
rezultatih“1b. Poleg tega je Uredba (EU) 
2016/427, ki je vključila Prilogo III A v 
Uredbo (ES) št. 692/2008, zlasti pa točka 4 
te uredbe in njenih 11 dodatkov, 
usmerjena v zelo podroben opis sestavnih 
delov preizkusa merjenja dejanskih emisij, 
ki nastajajo med vožnjo, in njegove 
izvedbe.

__________________
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1a Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles in 
Ayuntamiento de Madrid/Komisija, T-
339/16, T-352/16 in T-391/16, 
EU:T:2018:927, odstavek 139.
1b Sodba z dne 13. decembra 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles in 
Ayuntamiento de Madrid/Komisija, T-
339/16, T-352/16 in T-391/16, 
EU:T:2018:927, odstavek 142.

Or. en

Predlog spremembe 26
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o 
tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. 
Zato in ker je na trenutni stopnji 
tehnološkega razvoja še vedno prisotno 
neskladje med emisijami, izmerjenimi med 
dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v 
laboratoriju, je primerno uvesti faktorje 
skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.

(8) Splošno sodišče je v svoji odločbi 
podvomilo o tehnični upravičenosti 
faktorjev skladnosti, s tem ko je opozorilo 
na negotovost za pristojne organe med 
postopki odobritve in tržnega nadzora, ko 
ugotavljajo, ali so preizkušena vozila v 
skladu z omejitvami iz Uredbe (ES) št. 
715/2007, s čimer se spreminja bistveni 
element te uredbe, ter z Direktivo 
2008/50/ES v zvezi z mejnimi vrednostmi 
emisij.

Or. en

Predlog spremembe 27
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o (8) Splošno sodišče ni dvomilo o 
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tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. 
Zato in ker je na trenutni stopnji 
tehnološkega razvoja še vedno prisotno 
neskladje med emisijami, izmerjenimi med 
dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v 
laboratoriju, je primerno uvesti faktorje 
skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.

tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti 
in dopustnega odstopanja. Zato in ker je 
na trenutni stopnji tehnološkega razvoja še 
vedno prisotno neskladje med emisijami, 
izmerjenimi med dejansko vožnjo, in 
tistimi, izmerjenimi v laboratoriju, je 
primerno v Uredbo (ES) št. 715/2007 
uvesti enake faktorje skladnosti in 
dopustno odstopanje .

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova uvesti načelo „tolerance“ iz veljavne zakonodaje, to sta 
Uredba 2016/646 (za primer NOx) in Uredba 2018/1832 (za primer trdnih delcev). Veljavna 
zakonodaja jasno deli skupni faktor skladnosti na dva dela: na cilj za proizvajalce vozil (to je 
faktor skladnosti, ki se uporablja za dejansko mejno vrednost emisij iz izpušne cevi) in 
variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (to je dopustno odstopanje).

Predlog spremembe 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o 
tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. 
Zato in ker je na trenutni stopnji 
tehnološkega razvoja še vedno prisotno 
neskladje med emisijami, izmerjenimi med 
dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v 
laboratoriju, je primerno uvesti faktorje 
skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o 
tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. 
Zato in ker je na trenutni stopnji 
tehnološkega razvoja še vedno prisotno 
neskladje med emisijami, izmerjenimi med 
dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v 
laboratoriju, je primerno uvesti faktorje 
skladnosti (vključno z dopustnim 
odstopanjem) v Uredbo (ES) št. 715/2007.

Or. en

Predlog spremembe 29
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Med pogajanji o obvezni uvedbi 
preizkusnega postopka za dejanske 
emisije v Tehničnem odboru za motorna 
vozila 6. in 28. oktobra 2015 je bil sprejet 
dogovor o začasnem faktorju skladnosti 
2,1, s katerim bi odpravili domnevno 
statistično negotovost. Faktorja 2,1, ki se 
navaja kot začasni Euro 6, pravno ni 
mogoče utemeljiti in je bil predviden kot 
izhodiščna vrednost, da bi upoštevali 
zahteve industrije.  To je tudi eden od 
razlogov, da je Evropski parlament ta 
faktor močno obsodil in je bil s sodbo 
Splošnega sodišča proglašen za 
neveljavnega. Zato je primerno črtati 
začasni faktor skladnosti 2,1, ki je bil 
uveden z Uredbo (EU) 2016/646.

Or. en

Predlog spremembe 30
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Resolucija Evropskega parlamenta 
z dne 28. marca 2019 o zadnjih dogodkih 
v škandalu Dieselgate podpira odločitev 
Splošnega sodišča in izrecno poziva 
Komisijo, naj ne uvaja novih faktorjev 
skladnosti, da ne bi še bolj razvodenili 
standarda Euro 6 in bi ta veljal za 
normalne pogoje uporabe, kot je bilo 
sprva določeno v Uredbi (ES) 715/2007.

Or. en

Predlog spremembe 31
Miriam Dalli
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Sodišče je v svoji sodbi tudi 
navedlo, da 50‑odstotno dopustno 
odstopanje, ki ustreza „končnemu“  
faktorju skladnosti CF 1,5, „ki ga je 
mogoče pojasniti z obstojem razpona 
tehnične negotovosti, predstavlja polovico 
vrednosti, ki naj bi bila izmerjena, in da – 
če se ta razpon pretvori v pravi razpon 
napak glede na izmerjene vrednosti 
merilne naprave – doseže razpon 33 % 
(ugotovljeno je, da lahko izmerjena 
vrednost 120 mg/km ustreza dejanskim 
vrednostim emisij 80 mg/km, kar je 
tretjina manj od izmerjene vrednosti).  To 
pomeni, da po preizkusu RDE ni mogoče 
ugotoviti, ali je vozilo, ki se preizkuša, 
skladno s temi mejnimi vrednostmi ali ne, 
niti tega, ali se jim približa.“

Or. en

Predlog spremembe 32
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Za vse merilne naprave velja 
dopustno odstopanje celo v laboratorijskih 
pogojih, kar proizvajalci za izpolnitev 
regulativnih omejitev upoštevajo že pri 
oblikovanju vozil. Dopustno odstopanje je 
nekoliko večje pri prenosni opremi za 
merjenje emisij kot pri nemobilni 
laboratorijski opremi, kar pa lahko 
pomeni, da so vrednosti emisij precenjene 
ali podcenjene. Nesprejemljivo je, da se te 
negotovosti uporabljajo le enostransko na 
račun javnega zdravja brez jasnega 
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končnega datuma.

Or. en

Predlog spremembe 33
Bas Eickhout

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 34
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

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 

(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 
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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.

uporabljati začasni faktor skladnosti, v 
drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo 
dokončni faktor skladnosti. Komisija bi 
morala dopustno odstopanje prenosnih 
naprav za merjenje emisij vsako leto 
znižati na podlagi znanstvenih dokazov in 
tehničnega napredka . Trenutno dopustno 
odstopanje bi se moralo znižati na mejo, 
ki bo predlagana v poročilu Skupnega 
raziskovalnega središča, takoj ko bo 
objavljeno. Cilj je doseči, da bi bilo 
dopustno odstopanje 31. decembra 2022 
ničelno.

Or. en

Predlog spremembe 35
Edina Tóth, András Gyürk

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, so bila merila skladnosti za 
dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, 
uvedena v dveh fazah. V prvi fazi se lahko 
na zahtevo proizvajalca uporablja začasni 
faktor skladnosti, v drugi fazi pa je treba 
uporabljati samo dokončni faktor 
skladnosti. Komisija bi morala zaradi 
tehničnega napredka prenosne opreme za 
merjenje emisij vsako drugo leto znižati 
dopustno odstopanje, ki se uporablja za 
izračun dokončnih faktorjev skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 36
Christel Schaldemose
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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, se bo za merila skladnosti za 
dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, 
uporabljal samo dokončni faktor 
skladnosti. Komisija bi morala dokončne 
faktorje skladnosti pregledovati ob 
upoštevanju tehničnega napredka. Zaradi 
večje natančnosti postopka merjenja ali 
tehničnega napredka prenosne opreme za 
merjenje emisij bi morala dopustno 
odstopanje, ki se uporabi za izračun 
končnega faktorja skladnosti, vsako leto 
znižati.

Or. en

Predlog spremembe 37
Kateřina Konečná

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 dopustno odstopanje pregledovati 
ob upoštevanju tehničnega napredka 
prenosnega sistema za meritve emisij.
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova uvesti načelo „tolerance“ iz veljavne zakonodaje, to sta 
Uredba 2016/646 (za primer NOx) in Uredba 2018/1832 (za primer trdnih delcev). Veljavna 
zakonodaja jasno deli skupni faktor skladnosti na dva dela: na cilj za proizvajalce vozil (to je 
faktor skladnosti, ki se uporablja za dejansko mejno vrednost emisij iz izpušne cevi) in 
variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (to je dopustno odstopanje).

Predlog spremembe 38
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

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 (vključno z 
dopustnim odstopanjem).

Or. en

Predlog spremembe 39
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi proizvajalcem omogočili 
skladnost z mejnimi vrednostmi emisij 

(9) Da bi proizvajalcem omogočili 
skladnost z mejnimi vrednostmi emisij 
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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.

standarda Euro 6 v okviru preizkusnega 
postopka za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo, bi lahko uvedli faktor 
skladnosti, s katerim bi začasno odpravili 
tehnično negotovost prenosne opreme za 
merjenje emisij. Komisija bi morala 
začasne faktorje skladnosti zaradi 
tehničnega napredka letno pregledovati, 
dokler ne bodo 31. decembra 2021 
dokončno odpravljeni.

Or. en

Predlog spremembe 40
Jan Huitema, Mohammed Chahim

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, bodo za dokončno skladnost 
veljala merila skladnosti za dejanske 
emisije, ki nastajajo med vožnjo. Komisija 
bi morala zaradi večje natančnosti 
merilnega postopka ali tehničnega 
napredka prenosne opreme za merjenje 
emisij zniževati dopustno odstopanje, ki se 
uporablja za izračun dokončnih faktorjev 
skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se mejne vrednosti emisij, ki nastajajo med vožnjo, čim bolj natančno 
izpolnjujejo, bi moral faktor skladnosti odražati dejansko dopustno odstopanje. Za čim večjo 
natančnost pri meritvah bi bilo treba faktor skladnosti čim prej znižati na vrednost 1. 
Komisija bi morala vsako leto znižati faktor skladnosti glede na znanstveno oceno natančnosti 
prenosne opreme za merjenje emisij.
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Predlog spremembe 41
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija je 11. decembra 2019 
objavila sporočilo o Evropskem zelenem 
dogovoru, v katerem je poudarjeno, da je 
treba prehod na trajnostno in pametno 
mobilnost pospešiti tudi z obravnavo in 
odpravljanjem vseh virov emisij ter z 
jasno začrtanim prehodom na 
brezemisijsko mobilnost od leta 2025 
naprej. Da bi izpolnili te ambicije, mora 
Komisija čim prej, najkasneje pa do junija 
2021 predstaviti nove zakonodajne 
predloge o uvedbi strožjih standardov 
glede emisij onesnaževal zraka za vozila z 
motorjem z notranjim izgorevanjem, ki 
bodo zajemali vsa onesnaževala ter vsa 
goriva in pogonske sisteme v vseh pogojih 
vožnje. Pri prihodnji reviziji standardov 
CO2 za avtomobile in tovornjake bi 
morala Komisija tudi predlagati postopno 
ukinitev prodaje novih potniških vozil in 
lahkih gospodarskih vozil z motorji z 
notranjim izgorevanjem najkasneje do 
leta 2035, hkrati pa poskrbeti, da pravila 
državam, ki vodijo na tem področju, ne 
bodo onemogočila, da na nacionalni ravni 
uporabijo strožja pravila za razogljičenje 
cestnega prometa.

Or. en

Predlog spremembe 42
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ker je Splošno sodišče Evropske 
unije razsodilo, da Komisija nima 
pristojnosti za spremembo mejnih 
vrednosti pri preizkusih dejanskih emisij, 
ki nastajajo med vožnjo, in da je treba 
določbe, ki se nanašajo na določitev 
mejnih vrednosti emisij plinastega dušika, 
razveljaviti, je namen tega zakonodajnega 
akta premostiti učinke razveljavitve z 
dopolnitvijo Uredbe (ES) št. 715/2007 s 
prehodnimi določbami. V ta namen mora 
Komisija najkasneje do 1. junija 2021 
opredeliti ambiciozne in robustne zahteve 
za merilno opremo prenosnih sistemov za 
merjenje emisij, ki jo bo mogoče uporabiti 
za preizkuse dejanskih emisij, ki nastajajo 
med vožnjo. V skladu s temi zahtevami bi 
bilo treba uporabljati najboljšo 
razpoložljivo prenosno opremo za 
merjenje emisij, ki omogoča natančne 
meritve onesnaževal zraka, vključno z 
NOx in trdnimi delci. Po objavi zahtev za 
prenosno opremo za merjenje emisij bi 
moral končni faktor skladnosti zastarati 
in se najkasneje od 1. januarja 2022 ne bi 
smel več uporabljati za preizkusni 
postopek za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo.

Or. en

Predlog spremembe 43
Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi se hitreje izboljšala kakovost 
zraka za državljane Unije, mora Komisija 
čim prej, najkasneje pa do junija 2021 
sprejeti zakonodajni predlog o strožjih 
standardih glede emisij onesnaževal zraka 
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za vozila z motorjem z notranjim 
izgorevanjem, kot je napovedala v 
sporočilu z dne 11. decembra 2019 z 
naslovom Evropski zeleni dogovor. V tem 
zakonodajnem predlogu (o nasledniku 
Euro 6) bi morali standardi glede 
onesnaževal zraka veljati za vsa vozila, ne 
glede na vrsto motorja ali gorivo, ki ga 
uporabljajo, in zagotavljati skladnost do 
konca življenjske dobe. Standardi bi 
morali zajemati tudi vsa ustrezna 
onesnaževala, vključno z amoniakom.

Or. en

Predlog spremembe 44
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi lahko spreminjala dopustno 
odstopanje, bi morala Komisija glede na 
tehnični napredek stalno pregledovati 
dokončne faktorje skladnosti. Pri tem bi 
morala upoštevati vse standarde, ki jih 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 
sprejme za standardni postopek ocene 
negotovosti pri meritvah plinskih emisij in 
emisij delcev v okviru dejanskih emisij, ki 
nastajajo med vožnjo.

Or. en

Predlog spremembe 45
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi homologacijski organi za 
preizkusni postopek za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, v okviru postopka 
homologacije uporabljali za prenosno 
opremo za merjenje emisij le najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo, mora Komisija 
storiti vse, da bi Evropski odbor za 
standardizacijo pospešeno sprejel 
standarde, ki jih oblikuje glede 
učinkovitosti prenosnih sistemov za 
merjenje emisij NOx in meritve trdnih 
delcev.

Or. en

Predlog spremembe 46
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi natančneje ocenili dopustno 
odstopanje, je potreben standardni 
postopek za oceno negotovosti pri 
meritvah plinskih emisij in emisij delcev v 
okviru dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo. Zato je nujno, da Evropski odbor 
za standardizacijo čim prej sprejme 
standarde za prenosno opremo za 
merjenje emisij. Komisija bi morala te 
standarde dosledno upoštevati.

Or. en

Predlog spremembe 47
Norbert Lins, Christine Schneider, Sven Schulze, Ulrike Müller, Peter Liese, Jens 
Gieseke, Andreas Glück

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bo Evropski odbor za 
standardizacijo pooblastila, naj izdela 
standard za delovanje prenosnih sistemov 
za merjenje emisij, ki bodo določale 
dopustno odstopanje vsakega teh 
sistemov. Pred uporabo standarda za 
delovanje prenosnih sistemov za merjenje 
emisij mora Komisija dopustno 
odstopanje vsako leto pregledati in ga 
posodobiti samo, če pride do izboljšav 
merilne tehnologije.

Or. en

Obrazložitev

Dokler ne bo prišlo do tehničnih izboljšav merilnih naprav ali te ne bodo vključene v 
standard za delovanje prenosnih sistemov za merjenje emisij, bi moralo dopustno odstopanje 
znašati 0,43.

Predlog spremembe 48
Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bi morala uvesti 
ambiciozne in stabilne zahteve za merilno 
opremo prenosnih sistemov za merjenje 
emisij, ki jih bo dovoljeno uporabljati za 
preizkusni postopek za dejanske emisije. 
Te zahteve bi morale zagotavljati, da se bo 
za natančne meritve onesnaževal zraka, 
vključno z NOx in številom trdnih delcev, 
uporabljala le najboljša razpoložljiva 
prenosna oprema za merjenje emisij.

Or. en
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Predlog spremembe 49
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija mora upoštevati vse 
standarde, ki jih Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN) sprejme za 
standardni postopek ocene negotovosti pri 
meritvah plinskih emisij in emisij delcev v 
okviru dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo.

Or. en

Obrazložitev

Po glasovanju o osnutku standarda je Evropski odbor za standardizacijo zaključil svoje delo 
in bo standard predstavil do konca leta 2020. Namen standarda je določiti dejavnik 
negotovosti pri meritvah dejanskih emisij, ki bi lahko nadomestil posebno dopustno 
odstopanje ali ga dopolnil.

Predlog spremembe 50
Nicolae Ştefănuță, Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi proizvajalce spodbudili k 
proaktivnemu in okolju prijaznemu 
ravnanju, bi bilo treba nove tehnološke 
inovacije, katerih namen je absorbirati 
NOx preizkusiti, kvantificirati in 
obravnavati pri prihodnjem pregledu 
standardov Euro.

Or. en

Predlog spremembe 51
Christel Schaldemose



AM\1197619SL.docx 29/61 PE645.951v01-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Da bi se hitreje izboljšala kakovost 
zraka za državljane Unije, mora Komisija 
čim prej, najkasneje pa do junija 2021 
sprejeti zakonodajni predlog o strožjih 
standardih glede emisij onesnaževal zraka 
za vozila z motorjem z notranjim 
izgorevanjem, kot je napovedala v 
sporočilu z dne 11. decembra 2019 z 
naslovom Evropski zeleni dogovor. V tem 
zakonodajnem predlogu (o nasledniku 
Euro 6) bi morali standardi glede 
onesnaževal zraka veljati za vsa vozila, ne 
glede na vrsto motorja ali gorivo, ki ga 
uporabljajo, in zagotavljati skladnost do 
konca življenjske dobe. Standardi bi 
morali zajemati tudi vsa ustrezna 
onesnaževala, vključno z amoniakom.

Or. en

Predlog spremembe 52
Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Komisija mora do najkasneje 1. 
junija 2021 uvesti ambiciozne in stabilne 
zahteve za merjenje s prenosno opremo za 
merjenje emisij, ki jih je dovoljeno 
uporabljati za preizkusni postopek za 
dejanske emisije. Te zahteve bi morale 
zagotavljati, da se bo za natančne meritve 
onesnaževal zraka, vključno z NOx in 
številom trdnih delcev, uporabljala le 
najboljša razpoložljiva prenosna oprema 
za merjenje emisij. Po objavi zahtev za 
prenosne sisteme za merjenje emisij bi 
moral končni faktor skladnosti zastarati 
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in se najkasneje od 1. januarja 2022 ne bi 
smel več uporabljati za preizkuse 
dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.

Or. en

Predlog spremembe 53
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Da bi zmanjšali onesnaževanje 
zraka, je treba v zakonodajnem predlogu o 
nasledniku Euro 6 znižati mejne vrednosti 
emisij za emisije NOx (in drugih delcev). 
Zato je zelo pomembno, da Komisija v 
skladu z zavezami iz Evropskega zelenega 
dogovora, da se zagotovi prehod na 
brezemisijsko mobilnost, čim prej, 
najkasneje pa do junija 2021 predstavi 
zakonodajni predlog o nasledniku Euro 6.

Or. en

Predlog spremembe 54
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Da bi zmanjšali onesnaževanje 
zraka, je treba v zakonodajnem predlogu o 
nasledniku Euro 6 znižati mejne vrednosti 
emisij za emisije NOx (in drugih delcev). 
Zato je zelo pomembno, da Komisija v 
skladu z zavezami iz Evropskega zelenega 
dogovora čim prej, najkasneje pa do 
junija 2021 predstavi zakonodajni predlog 
o nasledniku Euro 6.
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Or. en

Predlog spremembe 55
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) na Komisijo prenesti 
pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s 
podrobnimi pravili o posebnih postopkih, 
preizkusih in zahtevah za homologacijo. 
Navedeni prenos pooblastil bi moral 
vključevati dopolnitev Uredbe (ES) 
št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in 
preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij; zahteve za izvajanje 
prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki 
zmanjšujejo učinkovitost sistemov za 
uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za 
izvajanje obveznosti proizvajalca, da 
zagotovi neomejen in standardiziran 
dostop do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil; sprejetje revidiranega 
postopka merjenja za delce. Hkrati bi 
moral prenos pooblastil vključevati 
spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za 
namene znižanja dokončnih faktorjev 
skladnosti, da se upošteva tehnični 
napredek pri PEMS, in ponovne določitve 
mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe 
mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
vključno na ravni strokovnjakov, in da se 
navedena posvetovanja izvedejo v skladu z 
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov bi morala Evropski 

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) na Komisijo prenesti 
pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s 
podrobnimi pravili o posebnih postopkih, 
preizkusih in zahtevah za homologacijo. 
Navedeni prenos pooblastil bi moral 
vključevati dopolnitev Uredbe (ES) 
št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in 
preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij; zahteve za izvajanje 
prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki 
zmanjšujejo učinkovitost sistemov za 
uravnavanje emisij; Hkrati bi moral prenos 
pooblastil vključevati spremembo Uredbe 
(ES) št. 715/2007 za namene znižanja 
dopustnega odstopanja, da se upošteva 
tehnični napredek pri PEMS. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
vključno na ravni strokovnjakov, in da se 
navedena posvetovanja izvedejo v skladu z 
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.
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parlament in Svet zlasti prejeti vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njunim strokovnjakom pa bi 
morala biti sistematično omogočena 
udeležba na sestankih strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebe po spreminjanju določb o informacijah glede popravila in vzdrževanja v Uredbi 
(ES) št. 715/2007, saj so vse te določbe zdaj zajete v novi okvirni uredbi o homologaciji, 
Uredbi (EU) 2018/858. Komisija je že začela pripravljati možne ukrepe za naslednika Euro 6. 
Zdi se, da je prenos pooblastil za pregled postopkov za meritve delcev/ponovno določitev 
mejnih vrednosti mas delcev/uvedbo mejne vrednosti števila delcev pred predložitvijo 
predloga o nasledniku Euro 6 nepotreben.

Predlog spremembe 56
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) na Komisijo prenesti 
pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s 
podrobnimi pravili o posebnih postopkih, 
preizkusih in zahtevah za homologacijo. 
Navedeni prenos pooblastil bi moral 
vključevati dopolnitev Uredbe (ES) 
št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in 
preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij; zahteve za izvajanje 
prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki 
zmanjšujejo učinkovitost sistemov za 
uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za 
izvajanje obveznosti proizvajalca, da 
zagotovi neomejen in standardiziran dostop 
do informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil; sprejetje revidiranega postopka 

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) na Komisijo prenesti 
pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s 
podrobnimi pravili o posebnih postopkih, 
preizkusih in zahtevah za homologacijo. 
Navedeni prenos pooblastil bi moral 
vključevati dopolnitev Uredbe (ES) 
št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in 
preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij; zahteve za izvajanje 
prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki 
zmanjšujejo učinkovitost sistemov za 
uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za 
izvajanje obveznosti proizvajalca, da 
zagotovi neomejen in standardiziran dostop 
do informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil; sprejetje revidiranega postopka 
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merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos 
pooblastil vključevati spremembo Uredbe 
(ES) št. 715/2007 za namene znižanja 
dokončnih faktorjev skladnosti, da se 
upošteva tehnični napredek pri PEMS, in 
ponovne določitve mejnih vrednosti mas 
delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila 
delcev. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se navedena 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov bi morala Evropski 
parlament in Svet zlasti prejeti vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njunim strokovnjakom pa bi morala 
biti sistematično omogočena udeležba na 
sestankih strokovnih skupin Komisije, ki 
zadevajo pripravo delegiranih aktov.

merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos 
pooblastil vključevati spremembo Uredbe 
(ES) št. 715/2007 za namene znižanja 
dokončnih faktorjev skladnosti, vključno z 
dopustnim odstopanjem, da se upošteva 
tehnični napredek pri PEMS ter sedanje 
prizadevanje za njihovo standardizacija, 
in ponovne določitve mejnih vrednosti mas 
delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila 
delcev. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se navedena 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov bi morala Evropski 
parlament in Svet zlasti prejeti vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njunim strokovnjakom pa bi morala 
biti sistematično omogočena udeležba na 
sestankih strokovnih skupin Komisije, ki 
zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 57
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) na Komisijo prenesti 
pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s 
podrobnimi pravili o posebnih postopkih, 
preizkusih in zahtevah za homologacijo. 
Navedeni prenos pooblastil bi moral 
vključevati dopolnitev Uredbe (ES) 
št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in 

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) na Komisijo prenesti 
pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s 
podrobnimi pravili o posebnih postopkih, 
preizkusih in zahtevah za homologacijo. 
Navedeni prenos pooblastil bi moral 
vključevati dopolnitev Uredbe (ES) 
št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in 
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preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij; zahteve za izvajanje 
prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki 
zmanjšujejo učinkovitost sistemov za 
uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za 
izvajanje obveznosti proizvajalca, da 
zagotovi neomejen in standardiziran dostop 
do informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil; sprejetje revidiranega postopka 
merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos 
pooblastil vključevati spremembo Uredbe 
(ES) št. 715/2007 za namene znižanja 
dokončnih faktorjev skladnosti, da se 
upošteva tehnični napredek pri PEMS, in 
ponovne določitve mejnih vrednosti mas 
delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila 
delcev. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se navedena 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov bi morala Evropski 
parlament in Svet zlasti prejeti vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njunim strokovnjakom pa bi morala 
biti sistematično omogočena udeležba na 
sestankih strokovnih skupin Komisije, ki 
zadevajo pripravo delegiranih aktov.

preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij; zahteve za izvajanje 
prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki 
zmanjšujejo učinkovitost sistemov za 
uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za 
izvajanje obveznosti proizvajalca, da 
zagotovi neomejen in standardiziran dostop 
do informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil; sprejetje revidiranega postopka 
merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos 
pooblastil vključevati spremembo Uredbe 
(ES) št. 715/2007 za namene ponovne 
določitve mejnih vrednosti mas delcev ter 
uvedbe mejne vrednosti števila delcev. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se navedena 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov bi morala Evropski 
parlament in Svet zlasti prejeti vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njunim strokovnjakom pa bi morala 
biti sistematično omogočena udeležba na 
sestankih strokovnih skupin Komisije, ki 
zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 58
Bas Eickhout

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 

Te obveznosti vključujejo skladnost z 
mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v 
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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.“;

Prilogi I.;

Or. en

Predlog spremembe 59
Kateřina Konečná

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 ali, če je tako 
določeno, vsoto ustreznega faktorja 
skladnosti in dopustnega odstopanja iz 
preglednice 2a Priloge I.  Rezultat mora 
ustrezati mejnim vrednostim emisij Euro 6 
iz preglednice 2 navedene priloge.“;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova uvesti načelo „tolerance“ iz veljavne zakonodaje, to sta 
Uredba 2016/646 (za primer NOx) in Uredba 2018/1832 (za primer trdnih delcev). Trenutna 
zakonodaja jasno ločuje skupni faktor skladnosti na dva dela: na cilj za proizvajalce vozil (to 
je faktor skladnosti, ki se uporablja za dejansko mejno vrednost emisij iz izpušne cevi) in 
variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (to je dopustno odstopanje).
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Predlog spremembe 60
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

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 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. Dopustno 
odstopanje je od 31. decembra 2002 
ničelno.;

Or. en

Predlog spremembe 61
Miriam Dalli

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 

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 začasnim 
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faktorjem skladnosti iz preglednice 2a 
Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od 
mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz 
preglednice 2 navedene priloge.;

faktorjem skladnosti iz preglednice 2a 
Priloge I, dokler ne bo 31. decembra 2021 
dokončno odpravljen. Rezultat mora ostati 
nižji od mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz 
preglednice 2 navedene priloge.;

Or. en

Predlog spremembe 62
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 2. julija 2007, če 
tako zahteva proizvajalec, nacionalni 
organi zaradi razlogov, ki se nanašajo na 
emisije ali porabo goriva vozil, ne smejo 
zavrniti podelitve ES-homologacije ali 
nacionalne homologacije za nove tipe vozil 
ali prepovedati registracijo, prodajo ali 
začetek uporabe novega vozila, kadar je 
zadevno vozilo skladno s to uredbo, zlasti 
z mejnimi vrednostmi Euro 5, določenimi 
v preglednici 1 Priloge I, ali z mejnimi 
vrednostmi Euro 6, določenimi 
v preglednici 2 Priloge I, ob upoštevanju 
drugega pododstavka člena 4(1).“;

1. Z učinkom od 2. julija 2007, če 
tako zahteva proizvajalec, nacionalni 
organi zaradi razlogov, ki se nanašajo na 
emisije ali porabo goriva vozil, ne smejo 
zavrniti podelitve ES-homologacije ali 
nacionalne homologacije za nove tipe vozil 
ali prepovedati registracijo, prodajo ali 
začetek uporabe novega vozila, kadar je 
zadevno vozilo skladno s to uredbo, zlasti 
z mejnimi vrednostmi Euro 5, določenimi 
v preglednici 1 Priloge I, ali z mejnimi 
vrednostmi Euro 6, določenimi 
v preglednici 2 Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 63
Bas Eickhout

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Miriam Dalli

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 
v skladu z drugim pododstavkom 
člena 4(1) med katerim koli veljavnim 
preskusom merjenja dejanskih emisij, ki 
nastajajo med vožnjo, določi z 
upoštevanjem začasnih faktorjev 
skladnosti za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I, dokler ne bodo 
31. decembra 2021 dokončno odpravljeni.

Or. en

Predlog spremembe 65
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2
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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 
določi ob uporabi veljavnega preskusa 
merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo. Najkasneje do 1. januarja 2022 se 
pri tem preskusu v skladu z drugim 
pododstavkom člena 4(1) upoštevajo 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 66
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. septembra 2015 in od 
1. septembra 2016 v primeru vozil 
kategorije N1, razreda II in III in kategorije 
N2, nacionalni organi v primeru, ko nova 
vozila niso skladna s to uredbo, zlasti 
z mejnimi vrednostmi Euro 6, določenimi 
v preglednici 2 Priloge I, [„kot je določeno 
v skladu z drugim pododstavkom 
odstavka 4“,] štejejo, da certifikati 
o skladnosti ne veljajo več za namene 
člena 18 Direktive 2007/46/ES in zaradi 
razlogov, ki se nanašajo na emisije ali 
porabo goriva, za taka vozila zavrnejo 
registracijo oziroma prepovejo prodajo ali 
začetek uporabe.

Z učinkom od 1. septembra 2015 in od 
1. septembra 2016 v primeru vozil 
kategorije N1, razreda II in III in kategorije 
N2, nacionalni organi v primeru, ko nova 
vozila niso skladna s to uredbo, zlasti 
z mejnimi vrednostmi Euro 6, določenimi 
v preglednici 2 Priloge I, štejejo, da 
certifikati o skladnosti ne veljajo več za 
namene člena 18 Direktive 2007/46/ES in 
zaradi razlogov, ki se nanašajo na emisije 
ali porabo goriva, za taka vozila zavrnejo 
registracijo oziroma prepovejo prodajo ali 
začetek uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 67
Bas Eickhout
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2007
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).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 68
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2007
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 
v skladu z drugim pododstavkom 
člena 4(1) med katerim koli veljavnim 
preskusom merjenja dejanskih emisij, ki 
nastajajo med vožnjo, določi z 
upoštevanjem začasnih faktorjev 
skladnosti za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I, dokler ne bodo 
31. decembra 2021 dokončno 
odpravljeni.;

Or. en

Predlog spremembe 69
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b



AM\1197619SL.docx 41/61 PE645.951v01-00

SL

Uredba (ES) št. 715/2007
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 
določi ob uporabi veljavnega preskusa 
merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo. Najkasneje do 1. januarja 2022 se 
pri tem preskusu v skladu z drugim 
pododstavkom člena 4(1) upoštevajo 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 70
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 14a, da bi sprejela naslednja 
ukrepa na podlagi rezultatov Programa za 
merjenje delcev Gospodarske komisije ZN 
za Evropo (UN/ECE), opravljenega pod 
nadzorom Svetovnega foruma za 
harmonizacijo pravilnikov o vozilih, ne da 
bi pri tem znižala raven varstva okolja 
znotraj Unije:

črtano

(a) sprememba te uredbe zaradi 
revizije mejnih vrednosti mase in števila 
delcev iz Priloge I;
(b) dopolnitev te uredbe s sprejetjem 
revidiranega postopka merjenja števila 
delcev.

Or. en
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Predlog spremembe 71
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dopolnitev te uredbe, da bi se 
postopki, preskusi in zahteve ter preskusni 
cikli za merjenje emisij prilagodili in 
ustrezno odražali dejanske emisije, ki 
nastajajo med vožnjo;

(a) dopolnitev te uredbe, da bi se 
postopki, preskusi in zahteve ter preskusni 
cikli za merjenje emisij prilagodili in 
ustrezno odražali dejanske emisije, ki 
nastajajo med vožnjo v vseh normalnih 
pogojih uporabe, zlasti glede na razširitev 
temperaturnih pogojev in omejitev 
nadmorske višine na maksimalno 
zmogljivost najboljše razpoložljive 
prenosne opreme za merjenje emisij, 
odstranitev največjega dopustnega 
kumulativnega pozitivnega povečanja 
nadmorske višine med vožnjo, odpravo 
dodatnega faktorja skladnosti 1,6 za 
emisije onesnaževal, izmerjene v 
razširjenih pogojih okoljskih omejitev, in 
obravnavo nevarnih dodatkov v delcih, ki 
izvirajo iz čiščenja filtra;

Or. en

Predlog spremembe 72
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dopolnitev te uredbe, da bi se 
postopki, preskusi in zahteve ter preskusni 
cikli za merjenje emisij prilagodili in 
ustrezno odražali dejanske emisije, ki 
nastajajo med vožnjo;

(a) dopolnitev te uredbe v skladu s 
standardi ISO, da bi se postopki, preskusi 
in zahteve ter preskusni cikli za merjenje 
emisij prilagodili in ustrezno odražali 
dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo;
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Or. en

Predlog spremembe 73
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) sprememba te uredbe, da se do 
najkasneje 1. junija 20121 vzpostavijo 
ambiciozne zahteve glede merilne opreme 
prenosnega sistema za merjenje emisij na 
podlagi najboljših razpoložljivih tehnik, s 
tem pa zagotovijo natančne meritve 
onesnaževal zraka in najkasneje do 1. 
januarja 2022 prenehanje uporabe 
dokončnih faktorjev skladnost v 
preskusnih postopkih za merjenje 
dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.

Or. en

Predlog spremembe 74
Jan Huitema

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) sprememba te uredbe, da se 
vzpostavijo ambiciozne zahteve glede 
merilne opreme prenosnega sistema za 
merjenje emisij na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnik, s tem pa zagotovijo 
natančne meritve onesnaževal zraka. 
Rezultati teh meritev se predložijo v enotni 
obliki in so v vsej Uniji javno dostopni na 
spletu.
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Or. en

Predlog spremembe 75
Edina Tóth, András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za 
posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I prilagodili 
tehničnemu napredku.“;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 76
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za 
posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I prilagodili 
tehničnemu napredku.“;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 77
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
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Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.;

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala in dopustno odstopanje iz 
preglednice 2a Priloge I prilagodili 
tehničnemu napredku, dopustno 
odstopanje pa čim prej, najkasneje pa do 
31. decembra 2022 znižali na ničelno 
raven;

Or. en

Predlog spremembe 78
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.“;

(b) spremembo te uredbe, da bi 
skladno s tehničnim napredkom 
pregledali dopustno odstopanje za 
posamezna onesnaževala iz preglednice 2a 
Priloge I in upoštevali tehnično 
negotovost, povezano z uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij;

Or. en

Obrazložitev

V pripravah na predlog Komisije o nasledniku Euro 6 skupina PMP v Ženevi obravnava 
vprašanja emisij delcev. Zato prenos pooblastil iz drugega odstavka ni potreben. Poleg tega 
so vrednosti mase in števila trdnih delcev ter merilni postopek za število delcev bistveni 
elementi zakonodaje, ki jo je treba sprejeti v rednem zakonodajnem postopku, ne z 
delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 79
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.“;

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
začasni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku, dokler ne 
bodo 31. decembra 2021 dokončno 
odpravljeni.;

Or. en

Predlog spremembe 80
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.;

(b) spremembo te uredbe (s 
spremembo dopustnega odstopanja), da bi 
se dokončni faktorji skladnosti za 
posamezna onesnaževala iz preglednice 2a 
Priloge I prilagodili tehničnemu napredku.;

Or. en

Predlog spremembe 81
Jan Huitema, Mohammed Chahim

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.“;

(b) spremembo te uredbe, da bi 
dokončne faktorje skladnosti za 
posamezna onesnaževala iz preglednice 2a 
Priloge I vsako leto znižali.;

Or. en

Predlog spremembe 82
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.;

(b) spremembo te uredbe, da bi 
dokončne faktorje skladnosti za 
posamezna onesnaževala iz preglednice 2a 
Priloge I vsako leto znižali.;

Or. en

Predlog spremembe 83
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremembo te uredbe, da bi se 
dokončni faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.;

(b) spremembo te uredbe, da bi 
dopustno odstopanje za posamezna 
onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I 
prilagodili tehničnemu napredku.;

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je znova uvesti načelo „tolerance“ iz veljavne zakonodaje, to sta 
Uredba 2016/646 (za primer NOx) in Uredba 2018/1832 (za primer trdnih delcev). Trenutna 
zakonodaja jasno ločuje skupni faktor skladnosti na dva dela: na cilj za proizvajalce vozil (to 
je faktor skladnosti, ki se uporablja za dejansko mejno vrednost emisij iz izpušne cevi) in 
variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (to je dopustno odstopanje).

Predlog spremembe 84
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) v členu 14 se doda naslednji 
odstavek:
„3 a. Komisija pri izvajanju svojih 
pooblastil iz odstavka 3 upošteva vse 
standarde, ki jih Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN) sprejme in ki 
zagotavljajo skladen tehnični pristop k 
oceni negotovosti pri meritvah plinskih 
emisij in emisij delcev v okviru dejanskih 
emisij, ki nastajajo med vožnjo, in za 
preučitev posebnega dopustnega 
odstopanja ob uporabi prenosnih sistemov 
za merjenje emisij.“

Or. en

Predlog spremembe 85
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) v členu 14 se doda odstavek 5a:
„5a. Komisija najkasneje do junija 
2021 in da bi države članice lažje 
izpolnjevale standarde Unije za kakovost 
zraka, predstavi Evropskemu parlamentu 
in Svetu predlog, v katerem zniža mejne 
vrednosti emisij iz Priloge I in vanj vključi 
vsa ostala onesnaževala za vse vrste 
goriva in pogonske sisteme v vseh pogojih 
vožnje. Nove mejne vrednosti emisij in 
spremljajoči ukrepi ter datum začetka 
njihove veljavnosti so skladni s prehodom 
na brezemisijsko mobilnost od leta 2025 
naprej in ambicijo Unije, da bi dosegli 
ničelno onesnaževanje.“

Or. en

Predlog spremembe 86
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz 
člena 5(3), člena 8 ter člena 14(2) in (3) za 
petletno obdobje z začetkom od …. [datum 
začetka veljavnosti]. Komisija pripravi 
poročilo o prenosu pooblastila najpozneje 
devet mesecev pred koncem petletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz 
člena 5(3), člena 8 ter člena 14(2) in (3) za 
dvoletno obdobje z začetkom od …. 
[datum začetka veljavnosti]. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje šest mesecev pred koncem 
dvoletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

Or. en



PE645.951v01-00 50/61 AM\1197619SL.docx

SL

Predlog spremembe 87
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija upošteva vse standarde, 
ki jih Evropski odbor za standardizacijo 
(CEN) sprejme in ki zagotavljajo skladen 
tehnični pristop k oceni negotovosti pri 
meritvah plinskih emisij in emisij delcev v 
okviru dejanskih emisij, ki nastajajo med 
vožnjo, da bi zahtevala uporabo takega 
standarda v tej uredbi in bi lahko ustrezen 
organ preverjal raven negotovosti pri 
uporabi prenosnih sistemov za merjenje 
emisij ter preučil, ali je ta zadostna, da se 
nadomesti dopustno odstopanje iz tabele 
2a v Prilogi I k tej uredbi, ali je treba to 
dopustno odstopanje dopolniti.

Or. en

Obrazložitev

Po glasovanju o osnutku standarda je Evropski odbor za standardizacijo zaključil svoje delo 
in bo standard predstavil do konca leta 2020. Namen standarda je določiti dejavnik 
negotovosti pri meritvah dejanskih emisij, ki bi lahko nadomestil posebno dopustno 
odstopanje ali ga dopolnil.

Predlog spremembe 88
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Priloga – odstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2 – stolpec 6

Veljavno besedilo

Masa dušikovih oksidov  (NOx)
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L4

(mg/km)

PI CI

60 80
60 80
75 105
82 125
82 125

Predlog spremembe

v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 715/2007 se preglednica 2a spremeni:
„Masa dušikovih oksidov  (NOx)

L4

(mg/km)

PI CI

60 60
60 60
75 75
82 82
82 82

Legenda: PI = prisilni vžig, CI = kompresijski vžig

Or. en

Predlog spremembe 89
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Priloga
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[…] črtano

Or. en
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Predlog spremembe 90
Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
dokončni 
(2) 

1,43 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnaževa
lo-
dokončni (2) 

1,32 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-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).

Or. en

Predlog spremembe 91
Miriam Dalli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-

1,43 1,5 – – –
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dokončni(

2) 
(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnaževa
lo-začasni 
(2) 

1,32 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-začasni 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), dokler ne bo 31. decembra 2021 dokončno odpravljen.

Or. en

Obrazložitev

Any measurement equipment has a margin of error, even under laboratory conditions, and 
manufacturers already take this into account when designing vehicles to meet regulatory 
limits. For that reason, no conformity factor can be applied in the context of the RDE test 
procedure without a clear end date.

A temporary conformity factor of maximum 1.32 might be considered to be applied until its 
complete phase-out by 31 December 2021. Based on the knowledge shared by JRC itself in 
December 2019 lowering the margin to 0.32 is reasonable.

Furthermore, standards are there to provide legal stability and to be followed, and should not 
be undermined by using conformity factors or other deviation mechanism whatever their 
name is.

Predlog spremembe 92
Jan Huitema

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-

1,43 1,5 – – –
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dokončni 
(2)

(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnaže
valo-
dokončn
i (2)

1 + 
dopustno 
odstopanje 
(odstopanje 
=0,32*)

1 + 
dopustno 
odstopanj
e 
(odstopan
je =0,5*)

– – –

* Se znižuje na podlagi neposredne ocene Skupnega raziskovalnega središča.
(2) CF onesnaževalo-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). Zato se izrazi kot 1 + dopustno odstopanje.

Or. en

Predlog spremembe 93
Anna Zalewska, Alexandr Vondra

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
dokončni 
(2)

1,43 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnaževa

1 + 
dopustn

1 + 
dopustn

– – –
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lo-
dokončni (2)

o 
odstopan
je 
(odstopa
nje 
=0,43)

o 
odstopa
nje 
(odstopa
nje 
=0,5)

(2) CF onesnaževalo-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), ki se izrazi kot dopustno odstopanje.

Or. en

Predlog spremembe 94
Kateřina Konečná

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
dokončni 
(2)

1,43 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnaževa
lo-
dokončni (2)

1 + 
dopustn
o 
odstopan
je, z 
odstopan
jem 
=0,43(2a)

1 + 
dopustn
o 
odstopa
nje, z 
odstopa
njem 
=0,5(2a)

– – –

(2) CF onesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6, izraženimi kot vsota cilja za emisijsko vrednost vozila in ob upoštevanju 
tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS) (to je dopustno 
odstopanje).
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(2a) Komisija upošteva vse standarde, ki jih Evropski odbor za standardizacijo (CEN) sprejme in ki 
zagotavljajo skladen tehnični pristop k oceni negotovosti pri meritvah plinskih emisij in emisij delcev v 
okviru dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, da bi zahtevala uporabo takega standarda v tej uredbi 
in bi lahko ustrezen organ preverjal raven negotovosti pri uporabi prenosnih sistemov za merjenje emisij 
ter preučil, ali je ta zadostna, da se nadomesti dopustno odstopanje iz tabele 2a v Prilogi I k tej uredbi, 
ali je treba to dopustno odstopanje dopolniti.

Or. en

Predlog spremembe 95
Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Liese, Andreas Glück, Ulrike Müller, Jens 
Gieseke, Sven Schulze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
dokončni 
(2)

1,43 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnaževa
lo-
dokončni 
(2) 

1 + 
dopustn
o 
odstopan
je 
(odstopa
nje 
=[0,43](2

a))

1 + 
dopustn
o 
odstopa
nje 
(odstopa
nje 
=0,5)

– – –

(2) CF onesnaževalo-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). Zato se izrazi kot 1 + dopustno odstopanje.
(2a) Da bi preverila dopustno odstopanje za posamezne prenosne sisteme za merjenje emisij in dopolnila 
ali nadomestila odstopanja iz tabele 2a v prilogi k tej uredbi, Komisija upošteva vse standarde 
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Evropskega odbora za standardizacijo, da določi standard za delovanje prenosnega sistema za merjenje 
emisij v zvezi z meritvami NOx in trdnih delcev.

Or. en

Obrazložitev

Dokler ne bo prišlo do tehničnih izboljšav merilnih naprav ali te ne bodo vključene v 
standard za delovanje prenosnih sistemov za merjenje emisij, bi moralo dopustno odstopanje 
znašati 0,43.

Predlog spremembe 96
Edina Tóth, András Gyürk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
dokončni 
(2)

1,43 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnaževa
lo-
dokončni (2)

1 + 
dopustn
o 
odstopan
je 
(odstopa
nje 
=[0,43])

1 + 
dopustn
o 
odstopa
nje 
(odstopa
nje 
=0,5)

– – –

(2) CF onesnaževalo-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). Zato se izrazi kot 1 + dopustno odstopanje.

Or. en



PE645.951v01-00 58/61 AM\1197619SL.docx

SL

Predlog spremembe 97
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Ondřej Knotek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
dokončni 
(2)

1,43 1,5 – – –

(2) CF onesnaževalo-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).

Predlog spremembe

CF 
onesnažev
alo-
dokončni 
(2)

1 + 
dopustno 
odstopanj
e 
(odstopan
je 
=[0,43]*)

1 + 
dopustn
o 
odstopa
nje 
(odstopa
nje 
=[0,5]*)

– – –

* Se zniža na mejo, ki bo predlagana v poročilu Skupnega raziskovalnega središča, takoj ko bo 
objavljeno.
(2) CF onesnaževalo-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). Izrazi se kot 1 + dopustno odstopanje.

Or. en

Predlog spremembe 98
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
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Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2a – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
začasni (3)

2,1 1,5 – – –

(3) CF onesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CF onesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz 
člena 10(4) in (5).”.

Predlog spremembe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 99
Jan Huitema

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2a – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
začasni (3)

2,1 1,5 – – –

(3)CF onesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CF onesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz 
člena 10(4) in (5).”.

Predlog spremembe

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 100
Miriam Dalli

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2a – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnažev
alo-
začasni (3)

2,1 1,5 – – –

(3)CF onesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CF onesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz 
člena 10(4) in (5).”.

Predlog spremembe

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nesprejemljivo je, da se negotovosti, ki jih povezujejo z uporabo prenosne opreme za meritve 
emisij, uporabljajo na račun javnega zdravja in se dopušča, da vozila izpuščajo dvakrat večje 
količine NOx kot so določene z omejitvami za emisije po standardu Euro 6. Faktor skladnosti 
2,1 je Splošno sodišče proglasilo za ničnega, zato je treba faktor 2,1, ki ga je uvedla Uredba 
(EU) 2016/646, črtati.

Predlog spremembe 101
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – tabela 2a – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CF 
onesnaževa
lo-začasni 
(3)

2,1 1,5 – – –
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(3)CF onesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CF onesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).

Predlog spremembe

CF 
onesnaževa
lo-začasni 
(3)

2,1 1 + 
dopustn
o 
odstopa
nje, s 
toleranc
o =0,5 

– – –

(3)CF onesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CF onesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).

Or. en


