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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasné stanovisko Výboru pre dopravu pre Výbor pre životné prostredie, ktorý je gestorským 
výborom, sa po vydaní rozsudku súdov EÚ stalo nevyhnutným.

V rozsudku z 13. decembra 2018 sa uvádza, že faktory zhody pre typové schvaľovanie podľa 
nariadenia (ES) č. 715/2007 Európskeho parlamentu a Rady1 sa nemali zavádzať 
komitologickým postupom. Namiesto toho sa mal použiť všeobecný legislatívny postup. Proti 
tomuto rozsudku bolo podané odvolanie. Komisia sa však napriek tomu rozhodla zároveň 
predložiť návrh právneho predpisu na zavedenie faktorov zhody.

Spravodajca víta zámer Komisie zabezpečiť prostredníctvom tohto legislatívneho návrhu 
výrobcom a spotrebiteľom právnu istotu a predvídateľnosť. To podľa spravodajcu obsahuje aj 
skutočnosť, že výrobcovia a spotrebitelia môžu aj naďalej vychádzať z faktorov zhody známych 
z komitologického postupu.

Spravodajca by chcel navrhnúť, aby boli faktory zhody v budúcnosti jednoznačne odlíšené od 
tolerancií merania, a vyjadril to v pozmeňujúcich návrhoch.

_______

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných 
a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Emisné požiadavky pri typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel boli 
postupne a výrazne sprísnené zavedením 
a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ 
čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách 
dosiahlo významné zníženie emisií v celom 
rozsahu regulovaných znečisťujúcich 
látok, nebolo to tak v prípade emisií NOx 

(3) Emisné požiadavky pri typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel boli 
postupne a výrazne sprísnené zavedením 
a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ 
čo sa u vozidiel vo všeobecnosti dosiahlo 
touto úpravou podstatné zníženie emisií 
celého radu regulovaných znečisťujúcich 
látok, v prípade emisií NOx z dieselových 
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z dieselových motorov ani častíc v prípade 
motorov s priamym vstrekovaním benzínu, 
ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých 
úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné 
opatrenia na nápravu tejto situácie.

motorov ani v prípade častíc u motorov 
s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré sa 
montujú najmä do ľahkých úžitkových 
vozidiel, sa tak nestalo. Na dosiahnutie 
ďalšieho zníženia emisií NOx v 
skutočných jazdných podmienkach je 
potrebný vývoj nových technológií 
prostredníctvom certifikácie a 
štandardizácie zariadení PEMS . 
Vzhľadom na vyššiu kvalitu postupu 
merania a technicky vyspelejšie 
zariadenie PEMS by Komisia mala 
toleranciu chýb používanú na výpočet 
konečných faktorov súladu každoročne 
upraviť nadol okrem prípadov, keď 
odôvodní, prečo tak nemôže urobiť.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na základe vlastného výskumu 
a externých informácií Komisia vykonala 
podrobnú analýzu postupov, skúšok 
a požiadaviek na typové schvaľovanie, 
ktoré sú stanovené v nariadení (ES) 
č. 692/2008, a zistila, že emisie vozidiel 
podľa noriem Euro 5 alebo Euro 6 
vzniknuté pri skutočnej jazde na ceste 
výrazne prekračujú emisie namerané 
v rámci regulačného nového európskeho 
jazdného cyklu (NEDC), najmä so 
zreteľom na emisie NOx z naftových 
vozidiel.

(4) Na základe vlastného výskumu 
a externých informácií Komisia vykonala 
podrobnú analýzu postupov, skúšok 
a požiadaviek na typové schvaľovanie, 
ktoré sú stanovené v nariadení (ES) 
č. 692/2008, a zistila, že emisie vozidiel 
podľa noriem Euro 5 alebo Euro 6 pri 
skutočnej jazde takmer vo všetkých 
prípadoch výrazne prekračujú emisie 
namerané v rámci regulačného nového 
európskeho jazdného cyklu (NEDC), 
najmä pokiaľ ide o emisie NOx 
z naftových vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V dôsledku toho Komisia 
vypracovala novú metodiku skúšania 

(5) V dôsledku toho Komisia 
vypracovala novú metodiku skúšania 
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emisií vozidiel v podmienkach skutočnej 
jazdy, takzvaný skúšobný postup pre 
emisie pri skutočnej jazde (RDE). 
Skúšobný postup na stanovenie emisií pri 
skutočnej jazde bol zavedený nariadeniami 
Komisie (EÚ) 2016/42718 a (EÚ) 
2016/64619, ktoré boli následne prevzaté do 
nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ďalej 
zdokonalené nariadením Komisie (EÚ) 
č. 2017/115420..

emisií vozidiel v podmienkach skutočnej 
jazdy, takzvaný skúšobný postup pre 
emisie pri skutočnej jazde (RDE). 
Skúšobný postup na stanovenie emisií pri 
skutočnej jazde zavedený nariadeniami 
Komisie (EÚ) 2016/42718 a (EÚ) 
2016/64619, bol následne prevzatý do 
nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ešte 
zdokonalený nariadením Komisie (EÚ) 
2017/115420 a nariadením Komisie 
2018/183220a.

__________________ __________________
18 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 
z 10. marca 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 
31.3.2016, s. 1).

18 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 
z 10. marca 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 82, 
31.3.2016, s. 1).

19 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 
z 20. apríla 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 
26.4.2016, s. 1).

19 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 
z 20. apríla 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 
26.4.2016, s. 1).

20 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 
7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) 
č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES so zreteľom na emisie pri 
skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel 
(Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 
708).

20 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 
7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) 
č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES so zreteľom na emisie pri 
skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel 
(Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 
708).
20a Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 
z 5. novembra 2018, ktorým sa mení 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
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2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) 
č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/1151 na účely zlepšenia skúšok 
a postupov typového schvaľovania 
z hľadiska emisií ľahkých osobných 
a úžitkových vozidiel vrátane skúšok 
a postupov z hľadiska zhody v prevádzke 
a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj 
zavedenia zariadení na monitorovanie 
spotreby paliva a elektrickej energie (Ú. v. 
EÚ L 301, 27.11.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa 
zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného 
postupu na stanovenie emisií pri skutočnej 
jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na 
tieto účely sa použili faktory zhody 
špecifické pre znečisťujúce látky, aby sa 
zohľadnili štatistické a technické neistoty 
meraní vykonaných pomocou prenosných 
systémov na meranie emisií (PEMS).

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa 
zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného 
postupu na stanovenie emisií pri skutočnej 
jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na 
tieto účely sa zaviedli faktory zhody 
špecifické pre znečisťujúce látky a použili 
samostatné tolerancie chýb merania, aby 
sa zohľadnili štatistické a technické 
neistoty meraní vykonaných pomocou 
prenosných systémov na meranie emisií 
(PEMS). Týmto by sa mal faktor zhody 
(CF = 1) jasne oddeliť od tolerancie chýb 
merania (rozpätia chýb) súvisiacich s 
prístrojom.

__________________ __________________
21 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 
z 20. apríla 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 
26.4.2016, s. 1).

21 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 
z 20. apríla 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 
26.4.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Všeobecný súd vydal 13. decembra 
2018 rozsudok v spojených veciach T-
339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa 
žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 
2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť 
nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa 
stanovili faktory zhody použité na 
posúdenie súladu výsledkov skúšky emisií 
pri skutočnej jazde s emisnými limitmi 
stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007. 
Súdny dvor skonštatoval, že faktory zhody 
môže zaviesť len samotný zákonodarca, 
pretože sa týkajú podstatného prvku 
nariadenia (ES) č. 715/2007.

(7) Všeobecný súd vydal 13. decembra 
2018 rozsudok v spojených veciach T-
339/16, T-352/16 a T-391/1622 týkajúci sa 
žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 
2016/646. Všeobecný súd zneplatnil časť 
nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorej sa 
stanovili faktory zhody a tolerancie chýb 
merania použité na posúdenie súladu 
výsledkov skúšky emisií pri skutočnej 
jazde s emisnými limitmi stanovenými 
v nariadení (ES) č. 715/2007. Súdny dvor 
skonštatoval, že faktory zhody a tolerancie 
chýb merania môže zaviesť len samotný 
zákonodarca, pretože sa týkajú podstatného 
prvku nariadenia (ES) č. 715/2007. Proti 
tomuto rozsudku bolo podané odvolanie.

__________________ __________________
22 Rozsudok z 13. decembra 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento 
de Madrid /Komisia, T-339/16, T-352/16 
a T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Rozsudok z 13. decembra 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento 
de Madrid /Komisia, T-339/16, T-352/16 
a T-391/16, EU:T:2018:927.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecný súd nespochybnil 
technické odôvodnenie faktorov zhody. 
Preto a vzhľadom na to, že v súčasnom 
štádiu technologického vývoja stále 
existuje rozdiel medzi emisiami 
nameranými pri skutočnej jazde a emisiami 
nameranými v laboratóriu, je vhodné 
zaviesť faktory zhody v nariadení (ES) 
č. 715/2007.

(8) Všeobecný súd nespochybnil 
technické odôvodnenie faktorov zhody a 
tolerancie chýb merania. Keďže 
v súčasnom štádiu technologického vývoja 
je ešte stále rozdiel medzi emisiami 
nameranými pri skutočnej jazde a emisiami 
nameranými laboratórne, je vhodné uviesť 
v nariadení (ES) č. 715/2007 faktory 
zhody a toleranciu chýb merania 
pomocou PEMS.

Pozmeňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby 
dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 
v súvislosti s postupom skúšky emisií pri 
skutočnej jazde, by sa mali v dvoch 
krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie 
pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa 
mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný 
faktor zhody, a potom v druhom kroku len 
konečný faktor zhody. Komisia by mala 
preskúmavať konečné faktory zhody 
vzhľadom na technický pokrok.

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby 
dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 
v súvislosti s postupom skúšky emisií pri 
skutočnej jazde, by sa mali v dvoch 
krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie 
pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa 
mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný 
faktor zhody, a potom v druhom kroku len 
konečný faktor zhody. Komisia by mala 
každoročne revidovať toleranciu chýb 
merania, a to s prihliadnutím na technický 
pokrok motorových vozidiel a prenosných 
systémov na meranie emisií (PEMS), a 
mala by ich využívať pri budúcich 
legislatívnych aktoch.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 a) Aby sa zabránilo právnej neistote  
v súvislosti s typovými schváleniami, ktoré 
už boli udelené od 1. septembra 2017, ako 
aj  s typovými schváleniami v budúcnosti, 
je veľmi dôležité opätovne stanoviť všetky 
predtým prijaté faktory zhody a toleranciu 
chýb merania bez toho, aby sa zmenila 
celková hodnota, najmä vzhľadom na to, 
že výrobcovia už pri navrhovaní svojich 
vozidiel zohľadnili skôr prijatý postup 
RDE. S cieľom revidovať rozpätie chýb 
smerom nadol sa Komisia vyzýva, aby 
zohľadnila všetky normy prijaté 
Európskym výborom pre normalizáciu 
(CEN) pre štandardný postup 
posudzovania nepresnosti merania emisií 
pri skutočnej jazde so zreteľom na plynné 
emisie a emisie tuhých častíc. Komisia 
preto poverí výbor CEN vypracovaním 
výkonnostnej normy PEMS na určovanie 
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individuálnej tolerancie chýb merania 
systému PEMS. Pred použitím 
výkonnostnej normy PEMS sa Komisia 
zaviazala každoročne preskúmavať 
toleranciu chýb merania a aktualizovať ju 
až po zlepšení technológie merania.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií; opatrenia potrebné na 
vykonávanie povinnosti výrobcu 
poskytovať neobmedzený 
a štandardizovaný prístup k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel; prijatie 
revidovaného postupu merania pre tuhé 
častice. Delegovanie právomocí by malo 
ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) 
č. 715/2007 na účely revízie konečných 
faktorov zhody nadol, aby sa zohľadnil 
technický pokrok v rámci PEMS, 
a opätovnej kalibrácie limitných hodnôt 
pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenia 
limitných hodnôt pre množstvo tuhých 
častíc. Je veľmi dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 

(11) S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia 
a znížiť emisie vozidiel by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a požiadaviek 
na typové schválenie. Toto delegovanie 
právomocí by malo zahŕňať aj doplnenie 
nariadenia (ES) č. 715/2007 o takéto 
revidované pravidlá, ako aj skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií; 
požiadavky na vykonávanie zákazu 
používania rušiacich zariadení, ktoré 
znižujú účinnosť systémov regulácie 
emisií. Delegovanie právomocí by malo 
ďalej zahrnúť zmeny nariadenia (ES) 
č. 715/2007 na účely revízie tolerancie 
chýb merania, aby sa zohľadnil technický 
pokrok v rámci PEMS. Je veľmi dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
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vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
by sa všetky dokumenty mali doručovať 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady by mali mať 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie 
emisných limitov stanovených v prílohe I. 
Na účely určenia súladu s emisnými 
limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 
prílohy I sa hodnoty emisií stanovené 
počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri 
skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným 
faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a 
prílohy I. Výsledok musí zostať pod 
emisnými limitmi Euro 6 stanovenými 
v tabuľke 2 uvedenej prílohy.;

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie 
emisných limitov stanovených v prílohe I. 
Na účely určenia súladu s emisnými 
limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 
prílohy I sa hodnoty emisií stanovené 
počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri 
skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným 
faktorom zhody alebo, ak je to stanovené, 
súčtom príslušného faktora zhody a 
tolerancie chýb merania stanoveným 
v tabuľke 2a prílohy I. Výsledok musí byť 
v súlade s emisnými limitmi Euro 6 
stanovenými v tabuľke 2 uvedenej 
prílohy.“;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



AD\1198239SK.docx 11/16 PE644.889v02-00

SK

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby 
komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na 
emisie, boli navrhnuté, konštruované 
a namontované tak, aby vozidlo pri 
bežnom používaní bolo v súlade s týmto 
nariadením;

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby 
komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na 
emisie, boli navrhnuté, konštruované 
a namontované tak, aby vozidlo pri 
bežnom používaní bolo v súlade s týmto 
nariadením. Výrobca tiež zaručí 
spoľahlivosť zariadení na reguláciu 
znečisťovania a zameria sa na zníženie 
rizika krádeže týchto zariadení alebo 
manipulácie s nimi.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14a prijímať delegované akty 
s cieľom prijať nasledujúce opatrenia na 
základe výsledkov Programu merania 
tuhých častíc EHK OSN, ktorý sa 
realizuje pod záštitou Svetového fóra pre 
harmonizáciu predpisov o vozidlách bez 
toho, aby došlo k zníženiu úrovne ochrany 
životného prostredia v rámci Únie:

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

a) zmeniť toto nariadenie na účely 
revízie limitných hodnôt hmotnosti 
a množstva tuhých častíc stanovených 
v prílohe I;

a) zmenu tohto nariadenia s cieľom 
upraviť toleranciu chýb merania 
špecifickú pre znečisťujúce látky uvedené 
v tabuľke 2a prílohy I so zreteľom na 
technický pokrok pri zohľadnení 
technických neistôt spojených s 
používaním prenosných systémov na 
meranie emisií (PEMS);

b) doplniť toto nariadenie prijatím 
revidovaného postupu merania množstva 
častíc.

b) doplnenie tohto nariadenia 
s cieľom prispôsobiť postupy, skúšky 
a požiadavky, ako aj skúšobné cykly 
používané na meranie emisií, aby sa 
primerane zohľadnili emisie pri skutočnej 
jazde;

Pozmeňujúci návrh 13
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zmenu tohto nariadenia s cieľom 
prispôsobiť technickému pokroku 
konečné faktory zhody špecifické pre 
znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 2a 
prílohy I.;

b) zmenu tohto nariadenia s cieľom 
revidovať toleranciu chýb merania 
špecifickú pre znečisťujúce látky uvedené 
v tabuľke 2a prílohy I so zreteľom na 
technický pokrok pri zohľadnení 
technických neistôt spojených s 
používaním prenosných systémov na 
meranie emisií (PEMS);

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 14 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a) V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:
5a. Komisia zohľadní všetky normy 
prijaté Európskym výborom pre 
normalizáciu (CEN), ktorý poskytuje 
najvhodnejší prístup z technického 
hľadiska na posúdenie nepresností 
merania emisií pri skutočnej jazde so 
zreteľom na plynné emisie a emisie 
tuhých častíc s cieľom požadovať podľa 
tohto nariadenia používanie takejto 
normy v rámci , aby príslušný orgán 
mohol overiť konkrétnu toleranciu chýb 
pre použitie systémov PEMS a zvážil, či je 
to dostatočné na nahradenie alebo 
doplnenie špecifických tolerancií chyby 
uvedených v tabuľke 2a v prílohe I tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 15
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Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Príloha I – tabuľka 2a

Text predložený Komisiou

Tabuľka 2a: Faktory zhody týkajúce sa emisií pri skutočnej jazde

Oxidy dusíka 
(NOx)

Počet častíc 
(PN)

Oxid uhoľnatý 
(CO)(1)

Celkové 
uhľovodíky 
(THC)

Uhľovodíky 
a oxidy dusíka 
(THC + NOx) 
celkom

CF pollutant-final
(2) 1.43 1.5

CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1.5

(1) Emisie CO sa merajú a zaznamenávajú v rámci všetkých skúšok emisií pri skutočnej jazde.
(2) CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6, 
pri ktorom sa zohľadňujú technické neistoty spojené s používaním prenosných systémov na meranie 
emisií (PEMS).
(3) CF pollutant-temp je dočasný faktor zhody, ktorý sa môže na žiadosť výrobcu použiť ako alternatíva 
ku konečnému faktoru zhody CFpollutant-final v období 5 rokov a 4 mesiacov od dátumov uvedených 
v článku 10 ods. 4 a 5.“

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 2a: Faktory zhody týkajúce sa emisií pri skutočnej jazde(0a)

Oxidy dusíka 
(NOx)

Počet častíc 
(PN)

Oxid uhoľnatý 
(CO)(1)

Celkové 
uhľovodíky 
(THC)

Uhľovodíky 
a oxidy dusíka 
(THC + NOx) 
celkom

CF pollutant-final
(2) 1 + tolerancia 

s toleranciou = 
0,43

1 + tolerancia 
s toleranciou = 

0,5
CF pollutant-temp 
(3)

2.1 1 + tolerancia 
s toleranciou = 

0,5 
0a) S cieľom overiť individuálnu toleranciu chýb merania systémov PEMS na doplnenie alebo 
nahradenie tolerancií v tabuľke 2a v prílohe k tomuto nariadeniu Komisia zohľadní všetky 
normy CEN, ktoré poskytujú najvhodnejší prístup z technického hľadiska na posúdenie  
tolerancie chýb merania emisií pri skutočnej jazde, pokiaľ ide o plynné emisie a emisie tuhých 
častíc (NOx and PN), v záujme určenia výkonnostnej normy PEMS.
(1) Emisie CO sa merajú a zaznamenávajú v rámci všetkých skúšok emisií pri skutočnej jazde.
(2) CF pollutant-final je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6, 
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vyjadrený ako súčet cieľovej hodnoty emisií z vozidiel a technických neistôt spojených s 
používaním prenosných systémov na meranie emisií PEMS(t. j. tolerancie chýb merania).
(3) CF pollutant-temp je dočasný faktor zhody, ktorý sa môže na žiadosť výrobcu použiť ako alternatíva 
ku konečnému faktoru zhody CFpollutant-final v období 5 rokov a 4 mesiacov od dátumov uvedených 
v článku 10 ods. 4 a 5.“
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