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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osrednji element tega zakonodajnega predloga je uvedba faktorjev skladnosti, ki se uporabljajo 
za ocenjevanje skladnosti vozil z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6, določenimi v zakonodaji 
EU, med izvajanjem preizkusa dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo. Komisija uvedbo 
utemeljuje s tem, da so ti faktorji potrebni za zmanjšanje razlik med meritvami emisij v 
laboratoriju in v dejanskih razmerah. Predlog je nastal po tem, ko je Splošno sodišče Evropske 
unije izdalo sodbo o spremembi standardov Euro 6 z delegiranim aktom, v katerem je navedlo, 
da bi s tem spremenili bistveni element zakonodaje, tj. da bi z uvedbo faktorja skladnosti 
umetno zvišali mejne vrednosti emisij NOx. Sodišče je potrdilo, da je za to potreben redni 
zakonodajni postopek.

Pripravljavka mnenja meni, da je uvedba faktorjev skladnosti za meritve dejanskih emisij, ki 
nastajajo med vožnjo, napačno sporočilo v času, ko je potrebno nujno ukrepanje, da bi državam 
članicam omogočili izpolnjevanje zahtev iz direktive o kakovosti zraka (2008/50/ES) in 
zagotovili izpolnjevanje mejnih vrednosti emisij Euro 6 pri normalni uporabi. Proizvajalci 
avtomobilov bi morali začeti dizajnirati vozila, ki bodo skladna z mejnimi vrednostmi emisij, 
določenimi v zakonodaji, in ne bi smeli imeti manevrskega prostora za izogibanje svojim 
obveznostim. Uvedba faktorjev povzroča tudi določeno negotovost pri odobritvi in izvajanju 
nadzora trga, ker uvaja dopustno odstopanje, ki dejansko otežuje ugotavljanje, ali so vozila 
skladna z dogovorjenimi standardi ali ne. Osnutek mnenja pa ne obravnava vidikov v pravnem 
besedilu, ki so povezani z okoljem, tj. faktorjev skladnosti; ti so v skladu s sporazumom med 
predsednikoma obeh odborov v pristojnosti odbora ENVI, izraženi pa so zgoraj omenjeni 
pomisleki. Izključna pristojnost odbora IMCO se nanaša na informacije o popravilu in 
vzdrževanju iz poglavja III Uredbe 715/2007/EU; to poglavje je bilo spremenjeno in 
konsolidirano z Uredbo (EU) 2018/858. Predlogi sprememb v zvezi s temi deli so zato tehnične 
narave. 

Kar zadeva določbe, ki opredeljujejo pogoje za prenos pooblastil na Komisijo (člen 1(11) [člen 
14a]), pripravljavka mnenja predlaga skrajšanje obdobja petih let na dve leti, da se do konca 
leta 2022 oceni, ali so potrebni nadaljnji ukrepi. Evropska komisija se je javno zavezala, da bo 
faktor skladnosti čim prej, najpozneje pa do leta 2023, znižala na 1. Pri prenosu pooblastil bi 
bilo zato treba upoštevati isto časovnico. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 715/2007 določa 
zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z 
nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij 
(standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne 
zahteve za dostop do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne 
tehnične določbe, potrebne za izvajanje 
navedene uredbe, so bile opredeljene v 
Uredbi Komisije (EU) št. 692/200816 in 
pozneje v Uredbi Komisije (EU) 
2017/115117.

(2) Uredba (ES) št. 715/2007 določa 
zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z 
nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij 
(standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne 
zahteve za dostop do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil, ki so bile 
spremenjene in konsolidirane z Uredbo 
(EU) 2018/85815a, ki se uporablja od 1. 
septembra 2020. Posebne tehnične 
določbe, potrebne za izvajanje Uredbe 
(ES) št. 715/2007, so bile opredeljene v 
Uredbi Komisije (EU) št. 692/200816 in 
pozneje v Uredbi Komisije (EU) 
2017/115117.

__________________ __________________
15a Uredba (EU) 2018/858 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
odobritvi in tržnem nadzoru motornih 
vozil in njihovih priklopnikov ter 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, 
spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in 
(ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi 
Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 
14.6.2018, str. 1).

16 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 
18. julija 2008 o izvajanju in spremembi 
Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta 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 (UL L 199, 
28.7.2008, str. 1).

16 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 
18. julija 2008 o izvajanju in spremembi 
Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta 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 (UL L 199, 
28.7.2008, str. 1).

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 
1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) 
št. 715/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta 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, o spremembah 
Direktive 2007/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) 

17 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 
1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) 
št. 715/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta 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, o spremembah 
Direktive 2007/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) 
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št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 
št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe 
Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 
7.7.2017, str. 1).

št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 
št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe 
Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 
7.7.2017, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 2

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, zlasti zaradi 
nezakonitih praks, ki so privedle do 
razhajanja med emisijami, izmerjenimi v 
laboratoriju in med dejansko vožnjo. 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 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili (6) Z Uredbo (EU) 2016/64621 so bili 
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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).

uvedeni datumi začetka uporabe 
preizkusnega postopka za dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter merila 
skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. V prvi fazi so bili oblikovani 
začasni faktorji skladnosti za 
onesnaževala, da bi proizvajalci lahko 
upoštevali spremembe v metodologijah 
preskušanja. V drugi fazi so bili 
uporabljeni dokončni faktorji skladnosti za 
posamezna onesnaževala, da bi se med 
drugim upoštevale statistične in tehnične 
negotovosti meritev, opravljenih s 
prenosnimi sistemi za merjenje emisij 
(PEMS). Komisija se je zavezala, da bo te 
faktorje skladnosti vsako leto pregledala 
in posodobila, da bodo natančno odražali 
izboljšave merilne tehnologije, tako da bi 
jih čim prej, najpozneje pa do leta 2023, 
zmanjšala na 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).

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 4

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 je v svoji sodbi 
podvomilo o tehnični upravičenosti 
faktorjev skladnosti, pri čemer je 
opozorilo, da bi to pristojne organe 
privedlo v negotovost pri njihovi 
dejavnosti odobritve in nadzora trga; to 
pomeni, da bi bilo težko dejansko 
ugotoviti, ali je vozilo, ki se preskuša, na 
cesti skladno z omejitvami, določenimi v 
Uredbi (ES) št. 715/2007, s čimer se 
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spremeni bistveni element navedene 
uredbe, in z določbami Direktive 
2008/50/ES1a glede mejnih vrednosti 
emisij. Uvedba faktorja skladnosti bi zato 
povzročila dodatno negotovost in zamude, 
ker bi dovolila odstopanje pri meritvah 
emisij na račun javnega zdravja in varstva 
okolja.
__________________
1a Direktiva 2008/50/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 
kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 
zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, 
str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 5

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
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Predlog spremembe 6

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.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 8 „Člen 8

Delegirani akti o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil

Delegirani akti o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7. To 
vključuje opredelitev in posodobitev 
tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na 
način zagotavljanja informacij o 
diagnostičnih sistemih v vozilih ter o 
popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer 
je treba posebno pozornost nameniti 
posebnim potrebam MSP.“

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7 z 
uvedbo opredelitve in s posodobitvijo 
tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na 
način zagotavljanja informacij o 
diagnostičnih sistemih v vozilih ter o 
popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer 
je treba posebno pozornost nameniti 
posebnim potrebam MSP.“
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Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz 
člena 5(3), člena 8 ter člena 14(2) in (3) za 
petletno obdobje z začetkom od …. [datum 
začetka veljavnosti]. Komisija pripravi 
poročilo o prenesenem pooblastilu 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje takemu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

2. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz 
člena 5(3), člena 8 ter člena 14(2) in (3) za 
dveletno obdobje z začetkom od … [datum 
začetka veljavnosti]. Komisija pripravi 
poročilo o prenosu pooblastila najpozneje 
šest mesecev pred koncem dveletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljša za enako obdobje, razen če 
Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
takemu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

Or. en


