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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 13.12.18 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 
stále prebieha odvolacie konanie, ktoré sa ešte neskončilo. 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) Zavedením a následnou revíziou 
noriem Euro boli postupne výrazne 
sprísnené emisné požiadavky na typové 
schvaľovanie motorových vozidiel. Zatiaľ 
čo sa u vozidiel vo všeobecnosti dosiahlo 
podstatné zníženie emisií celého radu 
regulovaných znečisťujúcich látok, 
v prípade emisií NOx z dieselových 
motorov ani v prípade častíc u motorov 
s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré sa 
montujú najmä do ľahkých úžitkových 
vozidiel, sa tak nestalo. Preto sú na 

(3) Zavedením a následnou revíziou 
noriem Euro boli postupne výrazne 
sprísnené emisné požiadavky na typové 
schvaľovanie motorových vozidiel. Zatiaľ 
čo sa u vozidiel vo všeobecnosti dosiahlo 
touto úpravou podstatné zníženie emisií 
celého radu regulovaných znečisťujúcich 
látok, v prípade emisií NOx z dieselových 
motorov ani v prípade častíc u motorov 
s priamym vstrekovaním benzínu, ktoré sa 
montujú najmä do ľahkých úžitkových 
vozidiel, sa tak nestalo. Preto sú na 
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nápravu tejto situácie potrebné opatrenia. dosiahnutie ďalšieho zníženia emisií 
potrebné opatrenia.

Or. de

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 pri 
skutočnej jazde výrazne prekračujú emisie 
namerané v novom regulačnom európskom 
jazdnom cykle NEDC, najmä pokiaľ ide 
o emisie NOx z dieselových 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 výrazne prekračujú emisie 
namerané u niektorých vozidiel v novom 
regulačnom  európskom jazdnom cykle 
NEDC, najmä pokiaľ ide o emisie NOx 
z dieselových vozidiel.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia preto vypracovala novú 
metodiku emisných skúšok, tzv. skúšobný 
postup merania emisií pri skutočnej jazde 
RDE. Skúšobný postup na stanovenie 
emisií pri skutočnej jazde zavedený 
nariadeniami Komisie (EÚ) 2016/42718 a 
(EU) 2016/64619, bol následne prevzatý do 
nariadenia (EÚ) 2017/1151 a ešte 
zdokonalený nariadením Komisie (EÚ) 
2017/115420.

(5) Komisia preto vypracovala novú 
metodiku emisných skúšok, tzv. skúšobný 
postup merania emisií 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, ako aj 2018/183220a.

__________________ __________________
18 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 
z 10. marca 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 

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

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 
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).

Or. de



PE644.889v01-00 6/9 PA\1194537SK.docx

SK

Odôvodnenie

Odkaz na štvrté nariadenie o RDE nebol uvedený.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa 
zaviedli dátumy používania skúšobného 
postupu na stanovenie emisií pri skutočnej 
jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na 
zohľadnenie štatistických a technických 
neistôt meraní pomocou prenosných 
systémov na meranie emisií PEMS boli na 
tieto účely spolu s prípustnými odchýlkami 
zavedené faktory zhody špecifické pre 
jednotlivé znečisťujúce látky.

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa 
zaviedli dátumy používania skúšobného 
postupu na stanovenie emisií pri skutočnej 
jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na 
zohľadnenie štatistických a technických 
neistôt meraní, ako aj tolerancie chýb 
merania (error margin) prenosných 
systémov na meranie emisií PEMS boli na 
tieto účely spolu s prípustnými odchýlkami 
zavedené faktory zhody špecifické pre 
jednotlivé znečisťujúce látky. Týmto by sa 
mal faktor zhody (CF = 1)  jasne oddeliť 
od tolerancie chýb merania (rozpätia 
chýb) spôsobených technickým 
zariadením.

__________________ __________________
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).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

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 

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

žaloby o neplatnosť nariadenia (EÚ) 
2016/646. Všeobecný súd vyhlásil časť 
nariadenia (EÚ) 2016/646, v ktorom sú 
stanovené faktory zhody na posudzovanie 
súladu výsledkov skúšky emisií pri 
skutočnej jazde s emisnými limitmi 
stanovenými v nariadení (ES) č. 715/2007, 
za neplatnú. Súdny dvor skonštatoval, že 
faktory zhody 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.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Aby výrobcovia mohli dodržať 
limitné hodnoty emisií Euro 6 pri emisných 

(9) Aby výrobcovia mohli dodržať 
limitné hodnoty emisií Euro 6 pri emisných 
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skúškach pri skutočnej jazde, mali by sa 
kritériá súladu pre emisie pri skutočnej 
jazde zaviesť v dvoch krokoch. V prvom 
kroku by sa mal na žiadosť výrobcu 
uplatňovať dočasný faktor zhody, 
pričom v druhom kroku by sa mal 
uplatňovať len konečný faktor zhody. 
Komisia by mala revidovať konečné 
faktory zhody s prihliadnutím na technický 
pokrok.

skúškach pri skutočnej jazde, mali by sa 
kritériá súladu pre emisie pri skutočnej 
jazde zaviesť v dvoch krokoch. V prvom 
kroku by sa mal na žiadosť výrobcu 
uplatňovať dočasný faktor zhody, 
pričom v druhom kroku by sa mal 
uplatňovať len konečný faktor zhody. 
Komisia by mala priebežne revidovať 
konečné faktory súladu, ako aj toleranciu 
chýb merania (error margin) u 
motorových vozidiel, ako aj u prenosných 
systémov na meranie emisií PEMS a 
použiť ich v budúcich legislatívnych 
aktoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie (ES) č. 715/2007
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)

Uhľovodíky 
celkom (THC)

Uhľovodíky 
a oxidy dusíka 
(THC + NOx) 
celkom

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CFpollutant-final 
(3) 2,1 1,5

(1) Emisie CO sa merajú a zaznamenávajú pri všetkých skúškach emisií pri skutočnej jazde.
(2) CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6, 
pri zohľadnení technických neistôt spojených s použitím prenosných systémov na meranie emisií 
PEMS.
(3) CF pollutant-temp je dočasný faktor zhody, ktorý sa  na žiadosť výrobcu môže používať ako 
alternatíva CFpollutant-final počas 5 rokov a 4 mesiacov po dátumoch uvedených v čl. 10 ods. 4 a 5.“

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 2a: Faktory zhody pre emisie pri skutočnej jazde

Oxidy dusíka 
(NOx)

Počet častíc 
(PN)

Oxid uhoľnatý 
(CO)(1)

Uhľovodíky 
celkom (THC)

Uhľovodíky 
a oxidy dusíka 
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(THC + NOx) 
celkom

CFpollutant-final 
(2) 1+0,43 1+0,5

CFpollutant-final 
(3) 2,1 1+0,5

(1) Emisie CO sa merajú a zaznamenávajú pri všetkých skúškach emisií pri skutočnej jazde.
(2) CFpollutant-final je faktor zhody, ktorý sa ako súčet nameranej hodnoty a tolerancie merania, 
používa na stanovenie súladu s emisnými limitmi Euro 6, pri zohľadnení technických neistôt 
spojených s používaním prenosných systémov na meranie emisií PEMS.
(3) CF pollutant-temp je dočasný faktor zhody, ktorý sa môže používať na žiadosť výrobcu ako 
alternatíva k CFpollutant-final počas obdobia 5 rokov a 4 mesiacov po dátumoch uvedených v čl. 10 
ods. 4 a 5.“

Or. de

Odôvodnenie

Faktor zhody má byť 1 a má byť doplnený toleranciou merania 0,43, resp. 0,5. Toto má byť 
zrejmé z jasného oddelenia obidvoch hodnôt. Návrh Komisie je nesprávny, pretože vzbudzuje 
dojem, že 1,43 resp. 1,5 sú faktory zhody.


