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KRATKA OBRAZLOŽITEV

To mnenje Odbora za promet za Odbor za okolje kot pristojnega odbora je bilo potrebno zaradi 
sodbe Sodišča EU.

V sodbi z dne 13.12.2018 je bilo ugotovljeno, da faktorjev skladnosti za homologacijo v skladu 
z Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta1 ne bi smeli uvesti s postopkom 
komitologije, temveč bi morali uporabiti redni zakonodajni postopek. Zoper sodbo je bila 
vložena pritožba, postopek pa še ni zaključen. Komisija se je kljub temu odločila, da bo 
vzporedno predstavila zakonodajni predlog za uvedbo faktorjev skladnosti.

Pripravljavec mnenja pozdravlja njeno namero, da z zakonodajnim predlogom zagotovi pravno 
varnost in gotovost za proizvajalce in potrošnike. To po njegovem mnenju pomeni tudi, da se 
proizvajalci in potrošniki lahko še naprej zanesejo na faktorje skladnosti, ki so znani že iz 
postopka komitologije.

Pripravljavec mnenja predlaga, da bi faktorje skladnosti v prihodnje jasno ločili od pribitka 
zaradi dovoljene stopnje napake pri merjenju, in je to ustrezno navedel v predlogih sprememb.

1 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 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 (UL L 171, 
29.6.2007, str. 1).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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, ki jih zajemajo ti standardi, 
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, s 
katerimi bi dosegli nadaljnje zmanjšanje 
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emisij.
Or. de

Predlog spremembe 2

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, pri nekaterih 
vozilih znatno presegajo emisije, izmerjene 
v predpisanem novem evropskem voznem 
ciklu (NEDC), zlasti glede emisij NOx iz 
dizelskih vozil.

Or. de

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija je zato razvila novo 
metodologijo za preizkušanje emisij iz 
vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni 
postopek za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. Preizkusni postopek za 
dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, 
je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 
2016/42718 in (EU) 2016/64619, nato je bil 
prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in 
dodatno izboljšan z Uredbo Komisije (EU) 
2017/115420.

(5) Komisija je zato razvila novo 
metodologijo za preizkušanje emisij iz 
vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni 
postopek za dejanske emisije, ki nastajajo 
med vožnjo. Preizkusni postopek za 
dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, 
je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 
2016/42718 in (EU) 2016/64619, nato je bil 
prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in 
dodatno izboljšan z uredbama Komisije 
(EU) 2017/115420 in 2018/183220a.

__________________ __________________
18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 
10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 

18 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 
10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 692/2008 glede emisij iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 
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(UL L 82, 31.3.2016, str. 1). (UL L 82, 31.3.2016, str. 1).
19 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).

19 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).

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 
7. junija 2017 o spremembi Uredbe 
Komisije (EU) 2017/1151 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) št. 692/2008 in Uredbe 
Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o 
spremembi Direktive 2007/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo 
med vožnjo (UL L 175, 7.7.2017, str. 708).

20 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 
7. junija 2017 o spremembi Uredbe 
Komisije (EU) 2017/1151 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) št. 692/2008 in Uredbe 
Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o 
spremembi Direktive 2007/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo 
med vožnjo (UL L 175, 7.7.2017, str. 708).
20a Uredba Komisije (EU) 2018/1832 z dne 
5. novembra 2018 o spremembi Direktive 
2007/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 
in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 
zaradi izboljšanja preskusov in postopkov 
za homologacijo emisij iz lahkih potniških 
in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za 
skladnost v prometu in dejanske emisije, 
ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe 
naprav za spremljanje porabe goriva in 
električne energije, UL L 301, 27.11.2018, 
str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Ni bil vključen sklic na četrto uredbo o dejanskih emisijah, ki nastajajo med vožnjo.
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Predlog spremembe 4

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 samih 
meritev in pribitek zaradi dovoljene 
stopnje napake pri merjenju pri prenosnih 
sistemih za merjenje emisij (PEMS). 
Faktor skladnosti (CF = 1) je treba jasno 
ločiti od pribitka zaradi dovoljene stopnje 
napake pri merjenju, ki je pogojen s 
tehnologijo naprave.

__________________ __________________
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. de

Predlog spremembe 5

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 

(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 
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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.

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. 
Zoper to sodbo je bila vložena pritožba.

__________________ __________________
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. de

Predlog spremembe 6

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 je na trenutni stopnji 
tehnološkega razvoja še vedno prisotno 
neskladje med emisijami, izmerjenimi med 
dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v 
laboratoriju, je v Uredbo (ES) št. 715/2007 
primerno uvesti faktorje skladnosti in 
pribitek pri merjenju s prenosnimi sistemi 
za merjenje emisij.

Or. de

Predlog spremembe 7

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, bi bilo treba merila skladnosti 
za dejanske emisije, ki nastajajo med 
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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.

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 
tudi pribitek pregledovati ob upoštevanju 
tehničnega napredka pri motornih vozilih 
in instrumentih za merjenje emisij 
(PEMS), ter jih uporabiti v prihodnjih 
zakonodajnih aktih.

Or. de

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Priloga I
Uredba (ES) št. 715/2007,
Tabela 2a:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tabela 2a: 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 onesnaževalo-

dokončni (2)
1,43 1,5

CF onesnaževalo-

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).
(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

Tabela 2a: Faktorji skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo

Dušikovi Število delcev Ogljikov Skupni Skupni 
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oksidi (NOx) (PN) monoksid (CO) 
(1)

ogljikovodiki 
(THC)

ogljikovodiki 
in dušikovi 
oksidi (THC + 
NOx)

CF onesnaževalo-

dokončni (2)
1+0,43 1+0,5

CF onesnaževalo-

začasni 
(3)

2,1 1+0,5

(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 kot vsota ciljne vrednosti in pribitka za 
določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, 
povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS).
(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. de

Obrazložitev

Faktor skladnosti je 1, dopolni pa se s pribitkom, ki znaša 0,43 oziroma 0,5. To je treba 
poudariti z nedvoumno ločitvijo obeh vrednosti. Predlog Komisije je dvoumen, saj daje vtis, 
da vrednost 1,43 oz.1,5 pomeni faktor skladnosti.


