
AD\1198925SL.docx PE643.178v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2019/0101(COD)

19.2.2020

MNENJE
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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))

Pripravljavka mnenja (*): Anna Cavazzini

(*) Pridruženi odbor – člen 57 Poslovnika



PE643.178v02-00 2/9 AD\1198925SL.docx

SL

PA_Legam



AD\1198925SL.docx 3/9 PE643.178v02-00

SL

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 kateri 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 oblikovati 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 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, vseeno pa so izraženi 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 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, 
spremenjene in dodatno poenotene z 
Uredbo (EU) 2018/85815a, ki začne veljati 
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).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Dostop neodvisnih operaterjev do 
informacij o popravilu in vzdrževanju je 
bistvenega pomena za ponovno 
vzpostavitev zaupanja potrošnikov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Nedavne kršitve obstoječega 
zakonodajnega okvira s strani 
proizvajalcev, vključno s kršitvami 
pravnih obveznosti iz Uredbe (ES) št. 
715/2007, so pokazale šibkost nadzornih 
mehanizmov in mehanizmov izvajanja. 
Potrošniki niso dobili ustreznih 
nadomestil, saj pogosto ni bila 
zagotovljena skladnost vozil s standardi 
Euro 5 in 6, tudi kjer je bilo nadomestilo 
odobreno. Ker vse pogostejše prepovedi 
vozil na dizelsko gorivo v evropskih 
mestih vplivajo na vsakdanje življenje 
državljanov, bi bil ustrezen nadomestni 
ukrep namestitev prilagojene tehnologije 
za obdelavo izpušnih plinov na neskladna 
vozila (menjava strojne opreme) ali 
zagotovitev premije za potrošnike, ki želijo 
kupljeno vozilo zamenjati za čistejši 
model.
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Predlog spremembe 4

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, 
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 

(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 
preizkusnimi cikli, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij, z zahtevami za izvajanje 
prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki 
zmanjšujejo učinkovitost sistemov za 
uravnavanje emisij, in sprejetjem 
revidiranega postopka merjenja za delce. 
Ne glede na kratek časovni razmik med 
začetkom veljave te uredbe in 
razveljavitvijo določb o informacijah o 
popravilu in vzdrževanju z Uredbo (EU) 
2018/858, bi moral prenos zajemati tudi 
ukrepe, ki so potrebni za izvajanje 
obveznosti proizvajalca, da zagotovi 
neomejen in standardiziran dostop do 
informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil, da bi zagotovili pravno varnost in 
da bodo zakonodajalcu na voljo vse 
možnosti. 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, tudi na ravni 
strokovnjakov, in da se navedena 
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
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zadevajo pripravo delegiranih aktov. 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.

Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. 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, mikropodjetij in 
samozaposlenih operaterjev.“;

Obrazložitev

Potrebno, da se izboljša področje uporabe.
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