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Predlog spremembe 9
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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, predvsem zaradi 
nezakonitih praks, ki so privedle do 
razhajanja med emisijami, izmerjenimi v 
laboratoriju, in tistimi med dejansko 
vožnjo, vključno z nevarnimi povečanji 
delcev, ki nastanejo, ker avtomobili čistijo 
svoje filtre. Zato je treba sprejeti ukrepe za 
izboljšanje tega stanja, da se zagotovi 
izpolnjevanje standardov Euro 6 pod 
običajnimi pogoji uporabe in da se 
državam članicam omogoči, da brez 
odlašanja izpolnijo standarde Unije za 
kakovost zraka, zlasti na mestnih 
območjih.

Or. en

Predlog spremembe 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 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, vendar je 
treba glede na razlike v parametrih, 
povezanih z okoliščinami med vožnjo, ki 
vplivajo na njihove emisije NOx, 
razlikovati med lahkimi gospodarskimi 
vozili in osebnimi avtomobili ter sprejeti 
ukrepe, ki bodo realno odražali prometne 
razmere in okolje uporabe obeh kategorij 
vozil.

Or. fr

Obrazložitev

Pri ukrepih, ki se bodo uporabljali za vsako od obeh kategorij vozil, je treba upoštevati vpliv, 
ki ga imajo njihova področja uporabe na njihove emisije NOx.

Predlog spremembe 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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. Da bi nadalje 
zmanjšali emisije NOx v dejanskih voznih 
razmerah, je treba razviti nove tehnologije 
s certificiranjem in standardizacijo 
prenosnih sistemov za merjenje emisij.
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Or. en

Predlog spremembe 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je na podlagi lastnih 
raziskav in zunanjih informacij opravila 
podrobno analizo postopkov, preizkusov in 
zahtev za homologacijo iz Uredbe (ES) 
št. 692/2008 ter ugotovila, da emisije, ki 
dejansko nastajajo med vožnjo na cesti z 
vozili Euro 5 ali Euro 6, znatno presegajo 
emisije, izmerjene v predpisanem novem 
evropskem voznem ciklu (NEDC), zlasti 
glede emisij NOx iz dizelskih vozil.

(4) Komisija je na podlagi lastnih 
raziskav in zunanjih informacij opravila 
podrobno analizo postopkov, preizkusov in 
zahtev za homologacijo iz Uredbe (ES) 
št. 692/2008 ter ugotovila, da emisije, ki 
dejansko nastajajo med vožnjo na cesti z 
vozili Euro 5 ali Euro 6, v skoraj vseh 
primerih znatno presegajo emisije, 
izmerjene v predpisanem novem 
evropskem voznem ciklu (NEDC), zlasti 
glede emisij NOx iz dizelskih vozil.

Or. en

Predlog spremembe 13
Andor Deli

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 uporabljeni 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala, da bi se upoštevale 
statistične in tehnične negotovosti meritev, 
opravljenih s prenosnimi sistemi za 
merjenje emisij (PEMS). Treba bi bilo 
treba ločevati med faktorjem skladnosti za 
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mejne vrednosti emisij in pribitkom za 
posamezno napravo.

_________________ _________________
21 Uredba 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).

21 Uredba 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 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 in uporabljeni ločeni 
pribitki, da bi se upoštevale statistične in 
tehnične negotovosti meritev, opravljenih s 
prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS).

_________________ _________________
21 Uredba 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).

21 Uredba 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 15
Kateřina Konečná
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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 in uporabljeni ločeni 
pribitki, da bi se upoštevale statistične in 
tehnične negotovosti meritev, opravljenih s 
prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS).

_________________ _________________
21 Uredba 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).

21 Uredba 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

S predlogom spremembe se želi vključiti načelo pribitka, kot se uporablja v veljavni 
zakonodaji, na primer v Uredbi 2016/646 (v primeru NOx) in Uredbi 2018/1832 (v primeru 
PN). Sedanja zakonodaja jasno ločuje splošni faktor skladnosti na dva dela: cilj za 
proizvajalca vozil (na primer faktor skladnosti, ki se uporablja za dejanske mejne vrednosti 
emisij iz izpušne cevi) in variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (na primer 
pribitek).

Predlog spremembe 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 

(6) Z Uredbo (EU) 2016/6469 so bili 
uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
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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).

skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V ta namen so bili uvedeni 
faktorji skladnosti za posamezna 
onesnaževala in uporabljeni ločeni 
pribitki, da bi se upoštevale statistične in 
tehnične negotovosti meritev, opravljenih s 
prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS).

_________________
21 Uredba 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
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Priporočilo Evropskega 
parlamenta Svetu in Komisiji z dne 4. 
aprila 2019 po preiskavi o meritvah emisij 
v avtomobilskem sektorju21a je pozvalo 
Komisijo in države članice, naj po 
škandalu zaradi goljufanja z emisijami 
uporabijo odločnejše ukrepe, zlasti 
Komisijo pa tudi, naj pregleda faktorje 
skladnosti, tako da jih bo najpozneje do 
leta 2021 znižala na faktor 1.
_________________
21a UL C 298, 23.8.2018, str. 140.

Or. en

Predlog spremembe 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
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Karleskind

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-391/1622 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. 
Komisija bi morala pribitek vsako leto 
znižati zaradi vse večje kakovosti 
merilnega postopka ali zaradi tehničnega 
napredka pri prenosnih sistemih za 
merjenje emisij, razen če ima Komisija 
utemeljene razloge, zakaj tega ne more 
storiti.

_________________ _________________
22 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.

22 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.

Or. en

Predlog spremembe 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Splošno sodišče je (7) Splošno sodišče je 
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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.

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 pribitke, 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 pribitke, saj 
zadevajo bistven element Uredbe (ES) 
št. 715/2007.

_________________
22 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.

Or. en

Predlog spremembe 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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-391/1622 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 in pribitke, 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 pribitke, saj 
zadevajo bistven element Uredbe (ES) 
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št. 715/2007.

_________________ _________________
22 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.

22 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.

Or. en

Predlog spremembe 21
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 pribitke, 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 pribitke, saj 
zadevajo bistven element Uredbe (ES) 
št. 715/2007.

_________________
22 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.

Or. en

Obrazložitev

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 
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je Uredbo (EU) 2016/646 razglasilo za nično v delu, v katerem določa faktorje skladnosti in 
pribitke, 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 pribitke, saj zadevajo 
bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007.

Predlog spremembe 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
in pribitkov. 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 popolnoma enake faktorje 
skladnosti in pribitke v Uredbo (ES) 
št. 715/2007.

Or. en

Predlog spremembe 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 
in pribitkov. 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 enake faktorje skladnosti 
in pribitke v Uredbo (ES) št. 715/2007.
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Or. en

Predlog spremembe 24
Kateřina Konečná

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 
in pribitkov. 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 enake faktorje skladnosti 
in pribitke v Uredbo (ES) št. 715/2007.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi vključiti načelo pribitka, kot se uporablja v veljavni 
zakonodaji, na primer v Uredbi 2016/646 (v primeru NOx) in Uredbi 2018/1832 (v primeru 
PN). V veljavni zakonodaji je splošni faktor skladnosti jasno ločen na dva dela: cilj za 
proizvajalca vozil (na primer faktor skladnosti, ki se uporablja za dejanske mejne vrednosti 
emisij iz izpušne cevi) in variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (na primer 
pribitek).

Predlog spremembe 25
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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 je pozdravila 
odločitev Splošnega sodišča in izrecno 
pozvala Komisijo, naj ne uvaja novih 
faktorjev skladnosti, da ne bi še bolj 
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razvodenili standarda Euro 6, ampak bi ta 
veljal za normalne pogoje uporabe, kot je 
bilo sprva določeno v Uredbi (ES) 
715/2007.

Or. en

Predlog spremembe 26
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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 

(9) Da bi proizvajalcem omogočili 
skladnost z mejnimi vrednostmi emisij 
standarda Euro 6 v okviru preizkusnega 
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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.

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. V zvezi s tem naj Komisija 
upošteva standarde, ki jih je sprejel 
Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 
za standardni postopek za vrednotenje 
merilne negotovosti pri merjenju emisij 
pri dejanski vožnji z upoštevanjem emisij 
plinov in delcev.

Or. en

Predlog spremembe 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 dokončne faktorje skladnosti 
pregledovati ob upoštevanju tehničnega 
napredka, upoštevati pa bi morala tudi 
realne okoliščine med vožnjo.

Or. fr
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Obrazložitev

Preskusi dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo (RDE), so podlaga za teoretični izračun 
mejne vrednosti emisij, ki je lahko bolj ali manj oddaljen od dejanskega stanja, v katerem se 
bo vozilo razvijalo glede na njegovo uporabnost: to zadeva predvsem gospodarska vozila, za 
katera se v nasprotju z osebnimi avtomobili uporabljajo dodatni parametri, povezani s 
tovorom in tirno širino, kar pomembno vpliva na porabo goriva in posledično na raven emisij 
CO2. Zato teh posebnih parametrov, povezanih z uporabo vozila, ni mogoče pripisati 
proizvajalcem v okviru omejitev emisij CO2, ki so določene in opredeljene z merili skladnosti 
za preskuse RDE.

Predlog spremembe 29
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 pribitek pregledovati ob 
upoštevanju tehničnega napredka 
prenosnega sistema za merjenje emisij 
(PEMS).

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi vključiti načelo pribitka, kot se uporablja v veljavni 
zakonodaji, na primer v Uredbi 2016/646 (v primeru NOx) in Uredbi 2018/1832 (v primeru 
PN). V veljavni zakonodaji je splošni faktor skladnosti jasno ločen na dva dela: cilj za 
proizvajalca vozil (na primer faktor skladnosti, ki se uporablja za dejanske mejne vrednosti 
emisij iz izpušne cevi) in variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (na primer 
pribitek).



AM\1197727SL.docx 17/43 PE646.974v01-00

SL

Predlog spremembe 30
Andor Deli

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 dokončne faktorje skladnosti in 
pribitek pregledovati vsaki dve leti ob 
upoštevanju tehničnega napredka.

Or. en

Predlog spremembe 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 pribitek pregledovati ob 
upoštevanju tehničnega napredka.
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Or. en

Predlog spremembe 32
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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 poudarja, da je treba 
pospešiti prehod na trajnostno in pametno 
mobilnost, pri čemer naj se obravnavajo 
in upoštevajo vsi viri emisij, hkrati pa naj 
se zagotovi jasna pot k brezemisijski 
mobilnosti od leta 2025 naprej. Za 
uresničitev tega cilja je bistvenega 
pomena, da Komisija čim prej in 
najpozneje do junija 2021 predloži nove 
zakonodajne predloge za uvedbo strožjih 
standardov za emisije onesnaževal zraka 
za vozila z motorji z notranjim 
zgorevanjem, ki bi zajemali vsa 
onesnaževala in vsa goriva in pogonske 
sisteme v vseh voznih razmerah, ter 
akcijski načrt za ponovno preobrazbo 
avtomobilske industrije. Komisija bi prav 
tako morala postopno ukiniti prodajo 
novih osebnih avtomobilov in lahkih 
gospodarskih vozil z motorji z notranjim 
izgorevanjem najpozneje do leta 2035, pri 
čemer bi bilo treba zagotoviti, da pravila 
vodilnim državam ne bi preprečevala 
uporabe strožjih ukrepov na nacionalni 
ravni za razogljičenje cestnega prometa.

Or. en

Predlog spremembe 33
Markus Ferber

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi preprečili pravno negotovost 
glede homologacij, ki so že bile odobrene 
od 1. septembra 2017, in glede prihodnjih 
homologacij, je zelo pomembno, da se 
ponovno uvedejo predhodno sprejeti 
faktorji skladnosti brez sprememb, zlasti 
glede na to, da so proizvajalci svoja vozila 
že zasnovali ob upoštevanju prej 
sprejetega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo.

Or. en

Predlog spremembe 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bo Evropski odbor za 
standardizacijo pooblastila za pripravo 
standarda za učinkovitost prenosnih 
sistemov za merjenje emisij za določitev 
posameznih pribitkov prenosnih sistemov 
za merjenje emisij. Komisija se je 
zavezala, da bo pred uporabo standarda za 
učinkovitost prenosnih sistemov za 
merjenje emisij pribitke letno 
pregledovala in jih posodobila šele, ko bo 
prišlo do izboljšav merilne tehnologije.

Or. en

Obrazložitev

Pribitek bi moral ostati 0.43, dokler ne pride do tehničnih izboljšav merilnih naprav ali se te 
ne odražajo v standardu Evropskega odbora za standardizacijo za učinkovitost prenosnih 
sistemov za merjenje emisij.
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Predlog spremembe 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija mora upoštevati vse 
standarde, ki jih je sprejel Evropski odbor 
za standardizacijo (CEN) za standardni 
postopek za vrednotenje merilne 
negotovosti pri merjenju emisij pri 
dejanski vožnji z upoštevanjem emisij 
plinov in delcev.

Or. en

Predlog spremembe 36
Kateřina Konečná

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija mora upoštevati vse 
standarde, ki jih je sprejel Evropski odbor 
za standardizacijo (CEN) za standardni 
postopek za vrednotenje merilne 
negotovosti pri merjenju emisij pri 
dejanski vožnji z upoštevanjem emisij 
plinov in delcev.

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za standardizacijo je končal delo in pripravil osnutek standarda, o katerem 
mora še glasovati in naj bi ga sprejel do konca leta 2020. Standard bo namenjen določanju 
faktorja negotovosti pri meritvah emisij pri dejanski vožnji, ki bo lahko nadomestil posamezne 
pribitke ali jih dopolnil.

Predlog spremembe 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bi morala upoštevati vse 
standarde, ki jih je sprejel Evropski odbor 
za standardizacijo za standardni postopek 
za vrednotenje merilne negotovosti pri 
merjenju emisij pri dejanski vožnji z 
upoštevanjem emisij plinov in delcev.

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za standardizacijo je delo že končal in bi moral sprejeti standard do konca 
leta 2020. Ta bo namenjen določanju faktorja negotovosti pri meritvah emisij pri dejanski 
vožnji, ki bo lahko nadomestil posamezne pribitke ali jih dopolnil.

Predlog spremembe 38
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 

(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 spremembe 
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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.

pribitka, 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 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

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, 
Uredba (EU) 2018/858. Komisija je že začela pripravljati možne ukrepe za standard, ki bo 
sledil standardu Euro 6. Zdi se, da je prenos pooblastil za revidiranje postopkov merjenja 
delcev/ponovno določanje mejnih vrednosti mas delcev/uvedbo mejnih vrednosti števila 
delcev pred predlogom za standard, ki bo sledil standardu Euro 6, nepotreben.

Predlog spremembe 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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 

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
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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 
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.

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 spremembe 
pribitka, 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 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 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



PE646.974v01-00 24/43 AM\1197727SL.docx

SL

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 
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.

(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 spremembe 
pribitka, 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 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.
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Or. en

Obrazložitev

Ni upravičeno, da se v Uredbo (ES) št. 715/2007 uvajajo spremembe glede informacij o 
popravilu in vzdrževanju, saj so bile te določbe prestavljene v Uredbo (EU) 2018/858. 
Komisija je že začela pripravljati možne ukrepe za standard, ki bo sledil standardu euro 6.

Predlog spremembe 41
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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 

(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 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, 
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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.

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 42
Maria Grapini

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 

(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 



AM\1197727SL.docx 27/43 PE646.974v01-00

SL

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.

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 morali Evropski 
parlament, Svet in strokovnjaki iz držav 
članic nemudoma prejeti vse potrebne 
dokumente in informacije, njihovim 
strokovnjakom pa bi morala biti 
sistematično omogočena udeležba na 
sestankih strokovnih skupin Komisije, ki 
zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Or. ro

Predlog spremembe 43
Andor Deli

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 

(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 
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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.

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 spremembe 
dokončnih faktorjev skladnosti in pribitka, 
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.

Or. en

Predlog spremembe 44
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker ciljev te uredbe, in sicer 
določitve pravil o emisijah iz motornih 
vozil za prispevek k doseganju osnovnih 
ciljev kakovosti zraka, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, saj se motorna 
vozila z veljavno homologacijo lahko 
prodajajo prek nacionalnih meja, temveč 

(14) Ker lahko cilje te uredbe, in sicer 
določitev pravil o emisijah motornih vozil 
za prispevek k doseganju ciljev kakovosti 
zraka, zadovoljivo dosežejo le države 
članice, če se lahko prepovejo vozila z 
motorjem z notranjim zgorevanjem, tudi 
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se zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje 
dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

tista z veljavno homologacijo.

Or. en

Predlog spremembe 45
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Spremeniti bo treba pravila, da 
bodo lahko vodilne države uporabile 
strožje ukrepe na nacionalni ravni, če 
bodo želele1a.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_SL.html, 
odstavek 52

Or. en

Predlog spremembe 46
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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 Te obveznosti vključujejo skladnost z 
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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.“;

mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v 
Prilogi I.

Or. en

Predlog spremembe 47
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 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 ali, kadar je tako 
določeno, z vsoto faktorja skladnosti in 
pribitka iz preglednice 2a Priloge I. 
Rezultat mora biti skladen z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 
navedene priloge.“;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi vključiti načelo pribitka, kot se uporablja v veljavni 
zakonodaji, na primer v Uredbi 2016/646 (v primeru NOx) in Uredbi 2018/1832 (v primeru 
PN). V veljavni zakonodaji je splošni faktor skladnosti jasno ločen na dva dela: cilj za 
proizvajalca vozil (na primer faktor skladnosti, ki se uporablja za dejanske mejne vrednosti 
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emisij iz izpušne cevi) in variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (na primer 
pribitek).

Predlog spremembe 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 ali, kadar je tako 
določeno, z vsoto faktorja skladnosti in 
pribitka iz preglednice 2a Priloge I. 
Rezultat mora biti skladen z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 
navedene priloge.“;

Or. en

Predlog spremembe 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, 

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, 
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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.“;

določene med katerim koli veljavnim 
preskusom merjenja dejanskih emisij, ki 
nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim 
faktorjem skladnosti ali, kadar je tako 
določeno, z vsoto faktorja skladnosti in 
pribitka iz preglednice 2a Priloge I. 
Rezultat mora biti skladen z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 
navedene priloge.“;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi vključiti načelo pribitka, kot se uporablja v veljavni 
zakonodaji, na primer v Uredbi 2016/646 (v primeru NOx) in Uredbi 2018/1832 (v primeru 
PN). V veljavni zakonodaji je splošni faktor skladnosti jasno ločen na dva dela: cilj za 
proizvajalca vozil in variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij.

Predlog spremembe 50
Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da 
so sestavni deli, ki lahko vplivajo na 
emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni 
tako, da med normalno uporabo omogočijo 
skladnost vozila s to uredbo.“;

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da 
so sestavni deli, ki lahko vplivajo na 
emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni 
tako, da med normalno uporabo omogočijo 
skladnost vozila s to uredbo. Proizvajalec 
tudi zagotovi zanesljivost naprav za 
uravnavanje onesnaževanje in si 
prizadeva zmanjšati tveganje za krajo teh 
naprav ali nedovoljen poseg vanje.

Or. en

Predlog spremembe 51
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE
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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. Nacionalni organi lahko zaradi 
razlogov, ki se nanašajo na emisije ali 
porabo goriva vozil, zavrnejo podelitev 
ES-homologacije ali nacionalne 
homologacije za nove tipe vozil ali 
prepovejo registracijo, prodajo ali začetek 
uporabe novega vozila, tudi 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).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je pomemben za Dansko, Francijo in druge države, ki so se odločile za 
postopno odpravo vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Predlog spremembe 52
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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).

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 53
Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

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 54
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 
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Priloge I;
(b) dopolnitev te uredbe s sprejetjem 
revidiranega postopka merjenja števila 
delcev.

Or. en

Predlog spremembe 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

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:

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 14a za:

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja v zvezi z emisijami delcev v okviru priprav predloga Komisije o standardu, ki bo 
sledil standardu Euro 6, obravnava skupina za program za merjenje delcev iz Ženeve. 
Prošnja za prenos pooblastil iz odstavka 2 je torej brezpredmetna.

Predlog spremembe 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 14a za:

Or. en

Predlog spremembe 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprememba te uredbe zaradi 
revizije mejnih vrednosti mase in števila 
delcev iz Priloge I;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprememba te uredbe zaradi 
revizije mejnih vrednosti mase in števila 
delcev iz Priloge I;

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

Or. en

Predlog spremembe 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dopolnitev te uredbe s sprejetjem 
revidiranega postopka merjenja števila 
delcev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dopolnitev te uredbe s sprejetjem 
revidiranega postopka merjenja števila 
delcev.

(b) sprememba te uredbe, da se 
pribitki za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I spremenijo glede 
na tehnični napredek, ob upoštevanju 
tehnične negotovosti pri uporabi 
prenosnih sistemov za merjenje emisij 
(PEMS);

Or. en

Predlog spremembe 61
Isabel García Muñoz
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 14a za:

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 62
Isabel García Muñoz

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;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 63
Isabel García Muñoz
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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 64
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) sprememba te uredbe, da se pribitki 
za posamezna onesnaževala iz preglednice 
2a  Priloge I, spremenijo glede na tehnični 
napredek, ob upoštevanju tehnične 
negotovosti pri uporabi prenosnih 
sistemov za merjenje emisij (PEMS);

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja v zvezi z emisijami delcev v okviru priprav predloga Komisije o standardu, ki bo 
sledil standardu Euro 6, obravnava skupina za program za merjenje delcev iz Ženeve. 
Zahteva za prenos pooblastil iz odstavka 2 je torej brezpredmetna. Poleg tega so masa in 
številčne vrednosti delcev ter meritveni postopki za delce bistveni elementi zakonodaje in bi se 
torej morali sprejemati po rednem zakonodajnem postopku in ne z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 65
Kateřina Konečná
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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 
pribitki za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I prilagodili 
tehničnemu napredku.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi vključiti načelo pribitka, kot se uporablja v veljavni 
zakonodaji, na primer v Uredbi 2016/646 (v primeru NOx) in Uredbi 2018/1832 (v primeru 
PN). V veljavni zakonodaji je splošni faktor skladnosti jasno ločen na dva dela: cilj za 
proizvajalca vozil (na primer faktor skladnosti, ki se uporablja za dejanske mejne vrednosti 
emisij iz izpušne cevi) in variabilnost prenosnega sistema za merjenje emisij (na primer 
pribitek).

Predlog spremembe 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
pribitki za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I prilagodili 
tehničnemu napredku.

Or. en

Predlog spremembe 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 
pribitki za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I prilagodili 
tehničnemu napredku.

Or. en

Predlog spremembe 68
Isabel García Muñoz

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 vstavi naslednji 
odstavek:
3a. Komisija izvaja pregled tehničnega 
napredka, kar zadeva meritvene 
negotovosti, povezane z uporabo 
prenosnega sistema za merjenje emisij 
(PEMS). Komisija v dveh letih od datuma 
začetka uporabe in nato vsaki dve leti 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o opravljenem pregledu in po 
potrebi tudi zakonodajni predlog o 
znižanju vrednosti pribitka meritvene 
negotovosti za dokončne faktorje 
skladnosti za posamezna onesnaževala iz 
preglednice 2a Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Da bi proizvajalcem zagotovili pravno varnost in institucijam EU omogočili, da opozorijo na 
prednosti morebitnih sprememb, bi bilo treba faktorje skladnosti spremeniti po rednem 
zakonodajnem postopku. Pri tem bi morali paziti, da se pribitek zniža le takrat, ko je bil 
dosežen napredek pri uporabi prenosnega sistema za merjenje emisij. Revizija na dve leti je 
ustrezna, da bodo proizvajalci lažje prilagajali spremembam.
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Predlog spremembe 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V členu 14 se doda naslednji 
odstavek:
5a. Komisija upošteva vse standarde 
Evropskega odbora za standardizacijo 
(CEN), ki zagotavljajo tehnično utemeljen 
pristop za vrednotenje merilne negotovosti 
pri merjenju emisij pri dejanski vožnji z 
upoštevanjem emisij plinov in delcev, zato 
da bi lahko na podlagi te uredbe zahtevali 
uporabo teh standardov, tako da bi 
ustrezni organ preveril konkretni pribitek 
za uporabo prenosnih sistemov za 
merjenje emisij in ugotovil, ali to zadošča 
za nadomestitev posameznih pribitkov iz 
preglednice 2a v Prilogi I k tej uredbi ali 
za njihovo dopolnitev.

Or. en

Predlog spremembe 70
Kateřina Konečná

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija upošteva vse standarde 
Evropskega odbora za standardizacijo 
(CEN), ki zagotavljajo tehnično utemeljen 
pristop za vrednotenje merilne negotovosti 
pri merjenju emisij pri dejanski vožnji z 
upoštevanjem emisij plinov in delcev, zato 
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da bi lahko na podlagi te uredbe zahtevali 
uporabo teh standardov, tako da bi 
ustrezni organ preveril konkretni pribitek 
za uporabo prenosnih sistemov za 
merjenje emisij in ugotovil, ali to zadošča 
za nadomestitev posameznih pribitkov iz 
preglednice 2a v Prilogi I k tej uredbi ali 
za njihovo dopolnitev.

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za standardizacijo je končal delo in pripravil osnutek standarda, o katerem 
mora še glasovati in naj bi ga sprejel do konca leta 2020. Standard bo namenjen določanju 
faktorja negotovosti pri meritvah emisij pri dejanski vožnji, ki bo lahko nadomestil posamezne 
pribitke ali jih dopolnil.

Predlog spremembe 71
Maria Grapini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati peti dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Or. ro


