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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз 
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и 
техническо обслужване на превозни средства
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019)0208),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C9-0009/2019),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ... 1,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и комисията по транспорт и туризъм,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A9-0000/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това са 
необходими действия за коригиране на 
тази ситуация.

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това е 
необходимо да се предприемат 
действия за коригиране на тази 
ситуация.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 
всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха въведени специфични за всеки 
замърсител коефициенти на 
съответствие, включително допустими 
грешки, с оглед да се вземе предвид 
статистическата и техническата 
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извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS). Следва да се прави ясно 
разграничение между коефициента на 
съответствие за граничните 
стойности на емисиите и 
допустимите грешки, свързани с 
устройството.

_________________ _________________
21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

С това изменение се пояснява, че коефициентът на съответствие се състои от 
стандарти за граничните стойности на емисиите (Евро 5 и Евро 6) и от 
допълнителна неопределеност на измерванията, въведена от оборудването на 
преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS). 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие. Поради 
това и като се има предвид, че на 
настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат коефициентите на 
съответствие в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие. Поради 
това и като се има предвид, че на 
настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, е 
целесъобразно да се въведат в 
Регламент (ЕО) № 715/2007 
коефициенти на съответствие, които 
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се състоят от изискването 
превозното средство да отговаря на 
граничните стойности на емисиите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007, 
които не могат да бъдат 
превишавани, и от допустима грешка, 
произтичаща от статистическата и 
техническата неопределеност на 
преносимите системи за измерване на 
емисиите (PEMS).

Or. en

Обосновка

С това изменение се пояснява, че коефициентът на съответствие се състои от 
приложимите стандарти за граничните стойности на емисиите (Евро 5 и Евро 6) и 
от допълнителна неопределеност на измерванията, въведена от оборудването на 
преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с оглед на 
техническия напредък.

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура бяха въведени чрез две 
стъпки. През първата стъпка по искане 
на производителя може да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората трябва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да коригира в посока на 
намаляването допустимата грешка, 
която се използва ежегодно за 
изчисляване на окончателните 
коефициенти на съответствие, във 
връзка с повишаването на качеството 
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на процедурата за измерване или 
техническия напредък на оборудването 
на преносимите системи за измерване 
на емисиите, освен ако Комисията 
предостави обосновка за причината, 
поради която не е била в състояние да 
направи това.

Or. en

Обосновка

С това изменение се пояснява, че коефициентът на съответствие се състои от 
стандарти за граничните стойности на емисиите (Евро 5 и Евро 6) и от 
допълнителна неопределеност на измерванията, въведена от оборудването на 
преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS). Тази допустима грешка 
подлежи на ежегоден преглед и тя се преразглежда във връзка с повишаването на 
качеството на процедурата за използване на PEMS или на техническия напредък.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 a) Тъй като Общият съд на 
Европейския съюз постанови, че 
коефициентите на съответствие 
следва да се приемат чрез 
обикновената законодателна 
процедура, настоящото 
законодателно предложение има за 
цел да възстанови коефициентите на 
съответствие чрез изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Важно е 
да се подчертае, че макар 
настоящото предложение да 
разглежда коефициента на 
съответствие, включително 
допустимата грешка, въведена чрез 
оборудването на преносимите 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS), въпросът за стандартите за 
граничните стойности на емисиите 
трябва да бъде разгледан в контекста 
на предстоящото предложение за 
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стандарта след Евро 6. За да се 
постигне напредък по отношение на 
приемането на бъдещите гранични 
стойности на емисиите (след Евро 6), 
е от съществено значение Комисията 
да представи по целесъобразност в 
това отношение законодателно 
предложение във възможно най-
кратък срок и не по-късно от юни 
2021 г., както Комисията обяви, че ще 
направи, в своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейски зелен пакт“. Необходимо 
е Комисията да вземе надлежно 
предвид всички стандарти, 
разработени от Европейския 
комитет по стандартизация, чрез 
които се извършва оценка на 
ефективността на PEMS по 
отношение на измерването на NOx и 
PN.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да определи срок за текущата работа на Комисията по 
разработването на стандарти за граничните стойности на емисиите след Евро 6, 
като се посочва, че Комисията следва да вземе предвид заключенията на Европейския 
комитет по стандартизация (CEN TC301) относно проект на международен 
стандарт за оценка на оборудването на преносимите системи за измерване на 
емисиите (PEMS).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Договорът от Лисабон въведе 
възможността законодателят да 
делегира на Комисията правомощието 
да приема незаконодателни актове от 
общ характер, които допълват или 
изменят определени несъществени 
елементи от законодателен акт. 

(10) Договорът от Лисабон въведе 
възможността законодателят да 
делегира на Комисията правомощието 
да приема незаконодателни актове от 
общ характер, които допълват или 
изменят определени несъществени 
елементи от законодателен акт. 
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Мерките, които могат да бъдат предмет 
на делегирането на правомощия, 
предвидено в член 290, параграф 1 от 
ДФЕС, съответстват по принцип на 
тези, които попадат в обхвата на 
процедурата по регулиране с контрол, 
установена по силата на член 5а от 
Решение № 1999/468/ЕО на Съвета23. 
Следователно е необходимо 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, които предвиждат 
използването на процедурата по 
регулиране с контрол, да бъдат 
приведени в съответствие с член 290 от 
ДФЕС.

Мерките, които могат да бъдат предмет 
на делегирането на правомощия, 
предвидено в член 290, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), 
съответстват по принцип на тези, които 
попадат в обхвата на процедурата по 
регулиране с контрол, установена по 
силата на член 5а от Решение 
№ 1999/468/ЕО на Съвета23. 
Следователно е необходимо 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, които предвиждат 
използването на процедурата по 
регулиране с контрол, да бъдат 
приведени в съответствие с член 290 от 
ДФЕС.

_________________ _________________
23 Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. относно установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията (ОВ L 184, 
17.7.1999 г., стр. 23).

23 Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. относно установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията (ОВ L 184, 
17.7.1999 г., стр. 23).

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от ДФЕС по 
отношение на подробните правила 
относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
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следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; приемане на преразгледана 
процедура за измерване на прахови 
частици. Делегирането следва освен 
това да включва и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел 
преразглеждане на окончателните 
коефициенти на съответствие в посока 
на намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните стойности, 
основани на масата на частиците, и 
въвеждане на гранични стойности, 
основаващи се на броя на частиците. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; както и приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на праховите частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел ежегодно 
преразглеждане на допустимите 
грешки и окончателния коефициент 
на съответствие в посока на 
намаляването, за да се отрази 
повишеното качество на процедурата 
за измерване или техническият 
напредък при PEMS, преработване на 
граничните стойности, основани на 
масата на частиците, и въвеждане на 
гранични стойности, основаващи се на 
броя на частиците. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година1а. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
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подготовката на делегираните актове.

_________________
1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Допустимата грешка подлежи на ежегоден преглед и може да бъде преразгледана във 
връзка с повишаването на качеството на процедурата за използване на PEMS или с 
техническия напредък.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 3 –параграф 1 – точка 18 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 3, параграф 1 се добавя 
следната точка:
„18a. „допустима грешка“ е 
параметър, чрез който се отчита 
допълнителната неопределеност на 
измерванията, въведена от 
оборудването на преносимите 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS); тя подлежи на ежегоден 
преглед и се преразглежда във връзка с 
повишаването на качеството на 
процедурата за измерване и с 
техническия напредък.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да определи допустимата грешка въз основа на 
приложение II, точка 2.1.1 към Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията.

Изменение 9
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 
за всеки конкретен замърсител 
окончателни коефициенти на 
съответствие, посочени в таблица 2а в 
приложение I.;

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 
за всеки конкретен замърсител 
допустими грешки и окончателни 
коефициенти на съответствие, посочени 
в таблица 2а в приложение I.;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕО) № 715/2007
Приложение І – таблица 2a

Текст, предложен от Комисията

Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди 
(NOХ);

Брой на 
частиците 
(PN)

Въглеро
ден 
оксид 
(СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводороди 
и азотни 
оксиди (THC + 
NOx)

CF 
pollutant-
final(2) 

1,43 1,5 - - -

CF 
pollutant-
temp(3)

2,1 1,5 - - -

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални условия 
на движение.
(2) CFpollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване на 
емисиите (PEMS).
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(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CFpollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5.“.

Изменение

Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение

Азотни 
оксиди 
(NOХ);

Брой на 
частици
те (PN)

Въглерод
ен оксид 
(СО)(1)

Общо 
въглеводород
и (THC)

Общо 
въглеводороди 
и азотни 
оксиди (THC + 
NOx)

CF 
pollutant-
final(2) 

1 + 
допуст
има 
грешка 
(допуст
има 
грешка=
[0,43]*)

1 + 
допуст
има 
грешка 
(допуст
има 
грешка 
= 0,5)

- - -

CF 
pollutant-
temp(3)

2,1 1,5 - - -

* Да се преразгледа в посока на намаляването въз основа на предстоящата оценка на 
Съвместния изследователски център.
(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални условия 
на движение.
(2) CF pollutant-final е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с 
граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с 
техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване на 
емисиите (PEMS). Съответно той се изразява като 1 + допустима грешка.
(3) CF pollutant-temp е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при 
поискване от производителя вместо CF pollutant-final през периода от 5 години и 4 месеца след 
датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5.

Or. en

Обосновка

С това изменение се пояснява, че коефициентът на съответствие се състои от 
стандарти за граничните стойности на емисиите (Евро 5 и Евро 6) и от 
допълнителна неопределеност на измерванията, въведена от оборудването на 
преносимите системи за измерване на емисиите (PEMS).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 13 декември 2018 г. Общият съд на Европейския съюз частично отмени Регламент 
(ЕС) 2016/646 на Комисията. В решението се посочва1, че Европейската комисия няма 
правомощия да въвежда коефициенти на съответствие, използвани за оценка на 
съответствието на превозното средство с граничните стойности на емисиите, като 
същевременно извършва изпитвания RDE просто чрез използване на своите 
изпълнителни правомощия за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово 
одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни 
средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6). Тъй като Съдът постанови, че 
коефициентите на съответствие следва да бъдат приети чрез обикновената законодателна 
процедура, на 14 юни 2019 г. Европейската комисия прие законодателно предложение за 
изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007, с което се възстановяват коефициентите на 
съответствие, приети преди това в Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията.

Докладчикът счита за целесъобразно да се възстановят коефициентите на съответствие, 
които се състоят от изискванията превозното средство да отговаря на стандартите за 
граничните стойности на емисиите Евро 5 и 6, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007, 
които не могат да бъдат превишавани, и допустимата грешка, произтичаща от 
статистическата и техническата неопределеност, свързана с преносимите системи за 
измерване на емисиите (PEMS). Докладчикът въвежда изменения, за да се поясни, че 
коефициентът на съответствие се състои от граничните стойности на емисиите и 
свързаната с устройството допустима грешка. Освен това докладчикът предоставя 
правомощия на Комисията да преразглежда ежегодно коефициентите на съответствие в 
посока на намаляването във връзка с повишаването на качеството на процедурата за 
измерване или техническия напредък на преносимите системи за измерване на 
емисиите. Също така докладчикът призовава Комисията да представи в срок до средата 
на 2021 г. предложение за стандарта след Евро 6, като вземе предвид предстоящите 
заключения на Европейския комитет по стандартизация (CEN TC301) относно проект на 
международен стандарт за оценка на оборудването на преносимите системи за измерване 
на емисиите (PEMS). 

1 Преки производства T339/16 (Ville de Paris срещу Комисията), T-352/16 (Ville de Bruxelles срещу 
Комисията) и T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid срещу Комисията).


