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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2019)0208),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0009/2019),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 1,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za 
promet in turizem,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-
0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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(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. Zato so potrebni 
ukrepi za izboljšanje tega stanja.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 (s pribitkom) za 
posamezna onesnaževala, da bi se 
upoštevale statistične in tehnične 
negotovosti meritev, opravljenih s 
prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS). Jasno bi bilo treba ločevati med 
faktorjem skladnosti za 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
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Obrazložitev

Pojasnilo, da faktor skladnosti zajema mejno vrednost za standarda Euro 5 in 6 ter dodatne 
negotovosti zaradi prenosnih sistemov za merjenje emisij.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Splošno sodišče ni dvomilo o 
tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. 
Zato, in ker na sedanji stopnji 
tehnološkega razvoja še vedno vlada 
neskladje med emisijami, izmerjenimi med 
dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v 
laboratoriju, je primerno v Uredbo (ES) 
št. 715/2007 uvesti faktorje skladnosti, 
sestavljene iz zahteve, da vozilo ne sme 
presegati mejne vrednosti emisij, določene 
v Uredbi (ES) št. 715/2007, in pribitka 
zaradi statistične in tehnične negotovosti 
pri premičnem sistemu za merjenje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da faktor skladnosti zajema mejno vrednost za standarda Euro 5 in 6 ter dodatne 
negotovosti zaradi prenosnih sistemov za merjenje emisij.

Predlog spremembe 4

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 

(9) Da bi proizvajalcem omogočili 
skladnost z mejnimi vrednostmi emisij 
standarda Euro 6 v okviru preizkusnega 
postopka za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo, so bila merila skladnosti za 
dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, 
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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.

uvedena v dveh fazah. V prvi fazi se lahko 
na zahtevo proizvajalca uporablja začasni 
faktor skladnosti, v drugi fazi pa je treba 
uporabljati samo dokončni faktor 
skladnosti. Komisija bi morala pribitek, 
uporabljen za izračun dokončnih 
faktorjev skladnosti vsako leto prilagoditi 
navzdol 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.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da faktor skladnosti zajema mejno vrednost za standarda Euro 5 in 6 ter dodatne 
negotovosti zaradi prenosnih sistemov za merjenje emisij. Pribitek se vsako leto pregleda in 
se revidira, če se izboljša merilni postopek ali če pride do tehnološkega napredka pri 
prenosnih sistemih za merjenje emisij.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Splošno sodišče Evropske unije je 
razsodilo, da bi bilo treba faktorje 
skladnosti sprejeti z rednim zakonodajnim 
postopkom, zato skušamo v tem 
zakonodajnem predlogu ponovno uvesti 
faktorje skladnosti s spremembo uredbe 
(ES) št. 715/2007. Poudariti je treba, da je 
v tem predlogu sicer obravnavan faktor 
skladnosti z dodanim pribitkom zaradi 
prenosnih sistemov za merjenje emisij, 
medtem ko je treba izdajo standardov za 
mejne vrednosti emisij urediti ob 
skorajšnjem predlogu za standard, ki naj 
bi sledil standardu Euro 6. Če želimo 
doseči napredek pri sprejemanju 
prihodnjih emisijskih vrednosti (ki bodo 
sledile sedanjemu standardu Euro 6), 
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mora Komisija čim prej pripraviti ustrezen 
zakonodajni predlog, in sicer najkasneje 
do junija 2021, kakor je napovedala v 
svojem sporočilu z dne 11. decembra 2019 
o evropskem zelenem dogovoru. Pri tem 
mora upoštevati vse standarde 
Evropskega odbora za standardizacijo 
(CEN), ki uspešnost prenosnih sistemov 
za merjenje emisij ocenjuje z meritvami 
dušikovih oksidov in delcev.

Or. en

Obrazložitev

S predlagano spremembo želimo od Komisije pridobiti roke glede dela z emisijskimi standardi 
po izteku standarda Euro 6, kjer pa bi morala upoštevati tudi rezultate Evropskega odbora za 
standardizacijo (CEN TC301) glede osnutka mednarodnega standarda za vrednotenje 
prenosnih sistemov za merjenje emisij.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Z Lizbonsko pogodbo je bila 
uvedena možnost, da zakonodajalec na 
Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo in se sprejmejo za 
dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov zakonodajnega akta. 
Ukrepi, ki jih je mogoče zajeti v prenose 
pooblastil iz člena 290(1) PDEU, načeloma 
ustrezajo tistim, zajetim z regulativnim 
postopkom s pregledom, določenim s 
členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES23. 
Zato je treba določbe Uredbe (ES) 
št. 715/2007, ki določajo uporabo 
regulativnega postopka s pregledom, 
prilagoditi členu 290 PDEU.

(10) Z Lizbonsko pogodbo je bila 
uvedena možnost, da zakonodajalec na 
Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo in se sprejmejo za 
dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov zakonodajnega akta. 
Ukrepi, ki jih je mogoče zajeti v prenose 
pooblastil iz člena 290(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), 
načeloma ustrezajo tistim, ki jih zajema 
regulativni postopek s pregledom, 
določenim s členom 5a Sklepa Sveta 
1999/468/ES23. Zato je treba določbe 
Uredbe (ES) št. 715/2007, ki določajo 
uporabo regulativnega postopka s 
pregledom, prilagoditi členu 290 PDEU.

_________________ _________________
23 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 23 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
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28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil (UL 
L 184, 17.7.1999, str. 23).

junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil (UL 
L 184, 17.7.1999, str. 23).

Or. en

Predlog spremembe 7

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, 

(11) Da bi prispevali k doseganju ciljev 
Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali 
emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 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 z 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, in sprejetje revidiranega postopka 
merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos 
pooblastil vključevati spremembo Uredbe 
(ES) št. 715/2007 za namene letnega 
znižanja pribitka in dokončnega faktorja 
skladnosti, da se upošteva boljša kakovost 
merilnega postopka ali tehnični napredek 
pri PEMS, in ponovne določitve mejnih 
vrednosti mas delcev ter uvedbe številčno 
izražene 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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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 20161a. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

_________________
1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Pribitek se vsako leto pregleda in se revidira, če se izboljša merilni postopek ali če pride do 
tehnološkega napredka pri PEMS.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 3 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) v odstavku 1 člena 3 se doda 
naslednja točka:
„18a. Pribitek je parameter, v katerem se 
upoštevajo dodatne negotovosti merjenja 
zaradi opreme PEMS, ki se letno 
pregleduje in se spremeni kot posledica 
izboljšav v merilnem postopku ali 
tehnološkega napredka.“

Or. en

Obrazložitev

S predlagano spremembo se opredeli pribitek (margin) na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
2016/646, Priloga II, točka 2.1.1.
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Predlog spremembe 9

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 in dokončni faktorji skladnosti za 
posamezna onesnaževala iz preglednice 2a 
Priloge I prilagodili tehničnemu 
napredku.“;

Or. en

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikov
i oksidi 
(NOx)

Število 
delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO)(1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki in 
dušikovi oksidi 
(THC + NOx)

CFonesna
ževalo-
dokončni 
(2) 

1,43 1,5 – – –

CFonesna
ževalo-
začasni 
(3)

2,1 1,5 – – –

(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov 
za merjenje emisij (PEMS).
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(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).”.

Predlog spremembe

Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikovi 
oksidi 
(NOx)

Število 
delcev 
(PN)

Ogljikov 
monoksid 
(CO) (1)

Skupni 
ogljikovodiki 
(THC)

Skupni 
ogljikovodiki in 
dušikovi oksidi 
(THC + NOx)

CF 
onesnaževa
lo-
dokončni (2) 

1 + 
pribitek 
(pribitek 
= 
[0,43]*)

1 + 
pribitek 
(pribitek 
= 0,5)

– – –

CFonesnaž
evalo-
začasni (3)

2,1 1,5 – – –

* Popraviti navzdol na podlagi najnovejše ocene Skupnega raziskovalnega središča
(1) Emisije CO se izmerijo in zabeležijo za vse preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.
(2) CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov 
za merjenje emisij (PEMS). Zato se izrazi kot 1 + pribitek.
(3) CFonesnaževalo-začasni je začasni faktor skladnosti, ki se lahko uporabi na zahtevo proizvajalca kot 
alternativna vrednost CFonesnaževalo-dokončni v obdobju petih let in štirih mesecev po datumih iz člena 
10(4) in (5).“.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da faktor skladnosti zajema mejno vrednost za standarda Euro 5 in 6 ter dodatne 
negotovosti zaradi prenosnih sistemov za merjenje emisij.
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OBRAZLOŽITEV

Splošno sodišče Evropske unije je 13. decembra 2018 razglasilo delno ničnost Uredbe Komisije 
(EU) 2016/646. V sodbi je zapisalo1, da Evropska komisija nima pooblastil, da bi zgolj z 
izvedbenimi pooblastili uvajala faktorje skladnosti za ugotavljanje skladnosti vozil z mejnimi 
vrednostmi emisij med testom dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, in tako spreminjala 
Uredbo (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških 
in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6). Ker je Sodišče razsodilo, da je treba faktorje skladnosti 
potrjevati z rednim zakonodajnim postopkom, je Komisija 14. junija 2019 sprejela zakonodajni 
predlog za spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 in svoje predlagane faktorje skladnosti iz 
Uredbe Komisije (EU) 2016/646 popravila nazaj.

Poročevalka meni, da je smiselno ponovno uvesti faktorje skladnosti, sestavljene iz zahteve, da 
vozilo doseže (a ne preseže) emisijska standarda Euro 5 in 6, določena v Uredbi (ES) št. 
715/2007, in pribitek zaradi statistične in tehnološke negotovosti pri prenosnih sistemih za 
merjenje emisij (PEMS). S predlaganimi spremembami želi pojasniti, da je faktor skladnosti 
sestavljen iz mejne vrednosti emisij in pribitka za posamezno napravo. Poleg tega nalaga 
Komisiji, da vsako leto popravi faktorje skladnosti navzdol, če se v merilnem postopku izboljša 
kakovost ali če pride do tehnološkega napredka pri prenosnih sistemih za merjenje 
emisij. Poročevalka poziva Komisija, naj predstavi svoj predlog za standard, ki bo sledil Euro 
6 ter pri tem upošteva rezultate Evropskega odbora za standardizacijo (CEN TC301) glede 
osnutka mednarodnega standarda za ocenjevanje opreme PEMS. 

1 Neposredne tožbe T-339/16 (Ville de Paris/Komisija), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Komisija) in T-
391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Komisija).


