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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0208),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0009/2019),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ... 1,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al 
Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A9-0000/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

1 JO C ... Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 
în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a 
se întreprinde măsuri pentru corectarea 
acestei situații.

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 
în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a 
se întreprinde măsuri pentru a corecta 
această situație.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a 
introdus datele de aplicare a procedurii de 
încercare referitoare la RDE, precum și 
criteriile de conformitate pentru RDE. În 
acest scop, factorii de conformitate 
specifici poluării au fost utilizați pentru a 
se ține seama de incertitudinile tehnice și 
statistice ale măsurătorilor efectuate prin 
intermediul sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a 
introdus datele de aplicare a procedurii de 
încercare referitoare la RDE, precum și 
criteriile de conformitate pentru RDE. În 
acest scop, au fost introduși factori de 
conformitate specifici poluării, inclusiv 
marje de eroare, pentru a se ține seama de 
incertitudinile tehnice și statistice ale 
măsurătorilor efectuate prin intermediul 
sistemelor portabile de măsurare a 
emisiilor (PEMS). Ar trebui să se facă o 
distincție clară între factorul de 
conformitate (FC) pentru limitele de 
emisii și marja de eroare legată de 
dispozitiv.

_________________ _________________
21 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 

21 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 
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a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că factorul de conformitate este reprezentat de normele privind limitele 
de emisii Euro 5 și Euro 6 și de incertitudini de măsurare suplimentare introduse de 
echipamentele PEMS.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate. Prin urmare, și având în 
vedere că, în stadiul actual de dezvoltare 
tehnologică, există încă o discrepanță între 
emisiile măsurate în condiții reale de 
conducere și cele măsurate în laborator, 
este oportun să se introducă factorii de 
conformitate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate. Prin urmare, având în vedere 
că, în stadiul actual de dezvoltare 
tehnologică, există încă o discrepanță între 
emisiile măsurate în condiții reale de 
conducere și cele măsurate în laborator, 
este oportun să se introducă în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 factori 
de conformitate constând în cerința ca 
vehiculul să respecte limitele emisiilor 
stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, care nu pot fi depășite, și o 
marjă de eroare rezultată din 
incertitudinile de ordin statistic și tehnic 
ale PEMS.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că factorul de conformitate este reprezentat de normele aplicabile 
privind limitele de emisii Euro 5 și Euro 6 și de incertitudini de măsurare suplimentare 
introduse de echipamentele PEMS.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a permite producătorilor să 
respecte limitele de emisii Euro 6 în 
contextul procedurii de încercare 
referitoare la RDE, criteriile de 
conformitate pentru RDE ar trebui să fie 
introduse în două etape. În cursul primei 
etape, la cererea producătorului, ar trebui 
să se aplice un factor de conformitate 
temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar 
trebui să se utilizeze numai factorul de 
conformitate final. Comisia ar trebui să 
examineze factorii finali de conformitate 
în funcție de progresul tehnic.

(9) Pentru a permite producătorilor să 
respecte limitele de emisii Euro 6 în 
contextul procedurii de încercare 
referitoare la RDE, criteriile de 
conformitate pentru RDE au fost introduse 
în două etape. În cursul primei etape, la 
cererea producătorului, se poate aplica un 
factor de conformitate temporar, în timp 
ce, în a doua etapă, trebuie să se utilizeze 
numai factorul de conformitate final. 
Comisia ar trebui să ajusteze anual, în 
sensul scăderii, marja de eroare utilizată 
pentru a calcula factorii de conformitate 
finali, în funcție de îmbunătățirea calității 
procedurii de măsurare sau de progresele 
tehnice ale echipamentelor PEMS, cu 
excepția cazului în care Comisia justifică 
de ce nu este în măsură să facă acest 
lucru.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că factorul de conformitate este reprezentat de normele privind limitele 
de emisii Euro 5 și Euro 6 și de incertitudini de măsurare suplimentare introduse de 
echipamentele PEMS. Această marjă de eroare face obiectul unei reexaminări anuale și este 
revizuită în funcție de îmbunătățirea calității procedurii PEMS sau de progresul tehnic.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Întrucât Tribunalul Uniunii 
Europene a hotărât că factorii de 
conformitate ar trebui adoptați prin 
procedura legislativă ordinară, prezenta 
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propunere legislativă urmărește să 
restabilească factorii de conformitate prin 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007. Este important să se sublinieze 
faptul că prezenta propunere se referă la 
factorul de conformitate, inclusiv la marja 
de eroare introdusă de echipamentele 
PEMS, în timp ce problema normelor 
privind limitele de emisii urmează să fie 
abordată în contextul viitoarei propuneri 
post-Euro 6. Pentru a înregistra progrese 
către adoptarea viitoarelor valori-limită 
de emisii (post-Euro 6), este esențial ca 
Comisia să prezinte, după caz, o 
propunere legislativă în acest sens cât mai 
curând și cel târziu până în iunie 2021, 
astfel cum a anunțat în comunicarea sa 
din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul 
ecologic european”. Este necesar ca 
Comisia să țină seama în mod 
corespunzător de eventualele standarde 
elaborate de Comitetul European pentru 
Standardizare (CEN) care evaluează 
performanța PEMS în ceea ce privește 
măsurarea NOx și PN.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să stabilească o dată pentru lucrările în curs ale Comisiei 
Europene cu privire la normele referitoare la limitele de emisii post- Euro 6, în care ar trebui 
să țină seama de rezultatele Comitetului European pentru Standardizare (CEN TC301) cu 
privire la un proiect de standard internațional de evaluare a echipamentelor PEMS.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Tratatul de la Lisabona permite 
legiuitorului să delege Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, care completează sau modifică 

(10) Tratatul de la Lisabona permite 
legiuitorului să delege Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, care completează sau modifică 
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anumite elemente neesențiale ale actului 
legislativ. Măsurile care pot fi acoperite 
prin delegarea de competențe, astfel cum 
se prevede la articolul 290 alineatul (1) din 
TFUE, corespund, în principiu, celor 
prevăzute în procedura de reglementare cu 
control, instituită prin articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului23 Prin 
urmare, este necesar să se adapteze la 
articolul 290 din TFUE dispozițiile din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 care 
prevăd utilizarea procedurii de 
reglementare cu control.

anumite elemente neesențiale ale actului 
legislativ. Măsurile care pot face obiectul 
delegării de competențe, astfel cum se 
prevede la articolul 290 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), corespund, în principiu, 
celor care fac obiectul procedurii de 
reglementare cu control, stabilite la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului. Prin urmare, este necesar să se 
adapteze la articolul 290 din TFUE 
dispozițiile din Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 care prevăd utilizarea 
procedurii de reglementare cu control.

_________________ _________________
23 Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei (JO L 184, 
17.7.1999, p. 23).

23 Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei (JO L 184, 
17.7.1999, p. 23).

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
normele detaliate privind procedurile, 
încercările și cerințele specifice pentru 
omologarea de tip. Delegarea respectivă ar 
trebui să includă completarea 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 prin 
astfel de norme revizuite, precum și prin 
ciclurile de încercare utilizate pentru 
măsurarea emisiilor, cerințele pentru 
punerea în aplicare a interdicției privind 
utilizarea dispozitivelor de manipulare care 
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interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

reduc eficacitatea sistemelor de control al 
emisiilor, măsurile necesare pentru punerea 
în aplicare a obligației unui producător de a 
furniza acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor și adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
anual marjele de eroare și factorul de 
conformitate finali în sens descrescător 
pentru a reflecta îmbunătățirea calității 
procedurii de măsurare sau progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 20161a. În special, pentru a 
asigura participarea egală la pregătirea 
actelor delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

_________________

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificare

Marja de eroare face obiectul unei reexaminări anuale și poate fi revizuită în funcție de 
îmbunătățirea calității procedurii PEMS sau de progresul tehnic.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3 alineatul (1) se 
adaugă următorul punct:
„18a. „marja de eroare” este un 
parametru care ia în considerare 
incertitudinile de măsurare suplimentare 
introduse de echipamentele PEMS, care 
face obiectul unei reexaminări anuale și 
este revizuit în funcție de îmbunătățirea 
calității procedurii PEMS sau de 
progresul tehnic.”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are scopul de a defini marja de eroare, pe baza anexei II 2.1.1 la 
Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant care 
figurează în tabelul 2a din anexa I.

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a marjei de eroare și a 
factorilor de conformitate finali specifici pe 
poluant care figurează în tabelul 2a din 
anexa I.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2 a

Textul propus de Comisie

Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de 
azot 
(NOx)

Număr de 
particule 
(PN)

Monoxid 
de carbon 
(CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FC 
poluant-
final (2) 

1,43 1,5 - - -

FC 
poluant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FC poluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului ca 
alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor specificate la 
articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Amendamentul

Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de 
azot 
(NOx)

Număr 
de 
particule 
(PN)

Monoxid 
de carbon 
(CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FC 
poluant-
final(2) 

1 + 
marja de 
eroare 
(marjă = 
[0,43] *)

1 + 
marja de 
eroare 
(marjă = 
0,5)

- - -

FC 
poluant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

*De revizuit în sensul scăderii pe baza evaluării iminente a Centrului Comun de Cercetare
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(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FC poluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS). Prin urmare, acesta este exprimat ca 1 + o marjă de eroare.
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului ca 
alternativă la FC poluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor specificate la 
articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că factorul de conformitate este reprezentat de normele privind limitele 
de emisii Euro 5 și Euro 6 și de incertitudini de măsurare suplimentare introduse de 
echipamentele PEMS.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 13 decembrie 2018, Tribunalul a anulat parțial Regulamentul Comisiei (EU) 2016/646. 
Hotărârea afirmă1 că Comisia Europeană nu avea competența de a introduce factori de 
conformitate destinați să evalueze conformitatea vehiculului cu limitele de emisii în timpul 
efectuării încercării privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) prin simpla 
utilizare a competențelor sale de punere în aplicare pentru modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind 
de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6). 
Întrucât Tribunalul a hotărât că factorii de conformitate ar trebui adoptați prin procedura 
legislativă ordinară, Comisia Europeană a adoptat, la 14 iunie 2019, o propunere legislativă de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007, de reinstituire a factorilor de conformitate 
adoptați anterior prin Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei.

Raportoarea consideră că este adecvat să se reinstituie factori de conformitate constând în 
cerința ca vehiculul să respecte normele referitoare la limitele de emisii Euro 5 și 6 stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, care nu pot fi depășite, și marja de eroare rezultată din 
incertitudinile de ordin statistic și tehnic ale sistemelor portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS). Raportoarea introduce amendamente pentru a preciza că factorul de conformitate 
constă în limitele de emisii și marja de eroare legată de dispozitiv. În plus, raportoarea permite 
Comisiei să reexamineze anual în sensul scăderii factorii de conformitate în funcție de 
îmbunătățirea calității procedurii de măsurare sau de progresul tehnic al PEMS. De asemenea, 
raportoarea invită Comisia să își prezinte propunerea post-Euro 6 până la jumătatea anului 2021, 
ținând seama de viitoarele rezultate ale Comitetului European pentru Standardizare (CEN 
TC301) referitoare la un proiect de standard internațional de evaluare a echipamentelor PEMS. 

1 Acțiuni directe T-339/16 (Ville de Paris/Comisie), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Comisie) și T-391/16 
(Ayuntamiento de Madrid/Comisie)


