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Povzetek 
I Slaba kakovost zraka je velik razlog za zaskrbljenost državljanov in oblikovalcev 
politik EU. Povezana je z več sto tisoč primeri prezgodnje smrti in povzroča velike 
stroške za gospodarstvo. Cestni promet je eden glavnih dejavnikov onesnaževanja 
zraka z emisijami vozil. EU je prve zakonodajne akte v zvezi z zmanjšanjem emisij vozil 
sprejela leta 1970, v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pa je uvedla emisijske 
standarde Euro. 

II Manipuliranje skupine Volkswagen s sistemi za emisije vozil, odkrito leta 2015 v 
okviru t. i. škandala Dieselgate, je jasno pokazalo na problematiko razlik med emisijami 
vozil, izmerjenimi v laboratoriju in na cesti. Cilj manipulacij je bil znatno zmanjšati 
emisije med uradnimi preskusi v primerjavi z emisijami med običajno vožnjo. 

III Zaradi težav, povezanih s škandalom Dieselgate, je EU pospešila pobude, ki že 
potekajo, in sprejela nove ukrepe. Cilj zakonodaje EU, ki je bila sprejeta kasneje, je 
preprečiti ponovitev takih težav. Evropski parlament je za preučitev tega vprašanja 
uvedel preiskavo o meritvah emisij. 

IV V tem informativnem dokumentu so navedeni ukrepi, sprejeti na ravni Evropske 
unije in držav članic, ter opisane spremembe v sistemu za merjenje emisij vozil po 
septembru 2015. Namen dokumenta ni oceniti, ali je bila težava s sprejetimi in 
predlaganimi ukrepi rešena. 

V Zaradi škandala v zvezi z emisijami so bile pospešene številne zakonodajne 
spremembe v sistemu EU za preverjanje emisij vozil: 

o Komisija je sedaj pooblaščena za pregled dela nacionalnih homologacijskih 
organov, preskušanje vozil, preklic ali začasni preklic homologacij in izrek kazni. 

o Preskušanje vozil v obtoku je sedaj obvezno v državah članicah, in sicer v okviru 
preverjanja skladnosti v prometu ali dejavnosti tržnega nadzora. 

o Za premostitev velike vrzeli med stopnjami emisij CO2, izmerjenimi v laboratoriju 
in na cesti, je bil uveden nov laboratorijski preskus, globalno usklajeni preskusni 
postopek za lahka vozila (WLTP). 

o Za merjenje emisij NOx je bil uveden preskus emisij pri dejanski vožnji (RDE). 

o Zainteresirane tretje strani lahko sedaj izvajajo preskuse emisij. 
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VI Komisija namerava izboljšati sedanje stanje, v katerem so podatki o preskusih 
emisij vozil nepopolni, razdrobljeni in težko dostopni. Kljub nedavnim zakonodajnim 
ukrepom: 

o lahko zaradi velikega števila zelo onesnažujočih avtomobilov, ki že vozijo po 
cestah, traja več let, da se izboljša kakovost zraka v mestih; 

o nepopolni razpoložljivi podatki kažejo na to, da je bil učinek odpoklica več kot 
10 milijonov vozil različnih znamk na emisije NOx majhen; 

o bi lahko bil učinek uvedbe preskusov RDE na zmanjšanje emisij NOx dizelskih 
avtomobilov, ki je bil sicer znaten, še večji, če bi namesto 168 mg/km bila sprejeta 
prvotno predlagana začasna mejna vrednost NOx 128 mg/km. 

VII Trajalo bo nekaj časa, preden bodo vidne izboljšave na podlagi uvedenih 
zakonodajnih sprememb. Na uspešnost izvajanja teh sprememb lahko vplivajo 
naslednji izzivi: 

o uspešnost pregledov tržnega nadzora bo odvisna od tega, kako jih bodo države 
članice strukturirale in izvajale; 

o čeprav so se možnosti za optimizacijo avtomobilov zmanjšale, v nedavni 
zakonodaji Komisije pa je določeno boljše spremljanje razhajanj med emisijami 
CO2, izmerjenimi v laboratoriju in na cesti, bi lahko proizvajalci v okviru 
laboratorijskega preskusa WLTP našli nove možnosti za prilagoditve za zmanjšanje 
svojih emisij CO2. 

o Obstaja tveganje, da bodo proizvajalci optimizirali vozila za preskus RDE, misije 
NOx zunaj okvira RDE pa bodo ostajale visoke. To tveganje bi bilo mogoče 
odpraviti s testiranjem avtomobilov v obtoku na podlagi parametrov, ki presegajo 
preskus RDE. 

o Na novo uvedeni preskusi neodvisnih tretjih strani bi lahko bili omejeni zaradi 
visokih stroškov izvajanja preskusov emisij WLTP in RDE. 
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Uvod 

Onesnaženost zraka in toplogredni plini 

01 Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je onesnaženost zraka 
največje okoljsko tveganje za zdravje v Evropi.1 Evropska agencija za okolje (EEA) 
ocenjuje, da zaradi onesnaženosti zraka vsak dan prezgodaj umre več kot 1 000 ljudi. 
Cestni promet v EU je pomemben vir onesnaženosti zraka. Leta 2015 je predstavljal 
39 % atmosferskih emisij dušikovih oksidov (NOx) in 11 % delcev (PM10 in PM2,5).2 
Evropsko računsko sodišče je nedavno ugotovilo, da je v EU treba uspešneje 
obravnavati potrebe v zvezi s kakovostjo zraka.3 

Slika 1 – Avtomobili na cesti v Bruslju 

 
Vir: Evropski parlament  

                                                      
1 SZO, Ambient Air Pollution:A global assessment of exposure and burden of disease, 2016, 

str. 15. 

2 EEA, Air quality in Europe — 2018 report, 2018, str. 8, 24 in 64. 

3 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 23/2018 – Onesnaženost zraka:naše 
zdravje še vedno ni dovolj zaščiteno. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/exhaust-pipe-air-pollution-fine-particul-pollution-gas-fumes_20130226_Exhaust__pipe_082-Modifier_p#ssh
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46723
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02 Toplogredni plini segrevajo ozračje in prispevajo k podnebnim spremembam. Po 
količini se med toplogrednimi plini sprosti največ ogljikovega dioksida (CO2), ki 
predstavlja 80 % celotne količine emisij toplogrednih plinov.4 Po podatkih EEA so se 
emisije toplogrednih plinov iz cestnega prometa med letoma 1990 in 2016 povečale za 
22 % in so leta 2016 predstavljale približno 20 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU.5 

Merjenje emisij vozil v EU 

03 Preden je v EU mogoče prodati nov model vozila, mora proizvajalec z njim 
opraviti postopek homologacije.6 S tem postopkom se potrdi, da prototip vozila 
izpolnjuje vse varnostne, okoljske in proizvodne zahteve EU. Proizvajalci običajno 
zbirajo ločena potrdila za posamezne sestavne dele in sisteme, preden oddajo vlogo za 
homologacijo celotnega vozila. Preskuse emisij vozila in homologacijo celotnega vozila 
lahko opravljajo različni homologacijski organi. 

04 Homologacijski organi so nacionalni organi, pristojni za podeljevanje homologacij 
novim modelom vozil. Ti organi akreditirajo tehnične službe – organe, ki dejansko 
preskušajo vozila. Tehnične službe lahko opravljajo preskuse v svojih prostorih (če jih 
imajo) ali v prostorih proizvajalcev avtomobilov. Ta postopek homologacije izvajajo 
nacionalni organi in velja po vsej EU. 

05 Organi za nadzor trga so nacionalni organi, pristojni za preverjanje, ali proizvodi, 
ki so na trgu v njihovi državi, izpolnjujejo standarde EU. Za ugotovitev proizvodov, ki 
ogrožajo zdravje, varnost ali okolje, morajo uporabiti vse razpoložljive informacije, 
vključno z rezultati svojih preskusov proizvodov. Organi za nadzor trga lahko izrekajo 
kazni in celo prepovejo prodajo proizvodov v svoji državi. 

06 EU pri osebnih avtomobilih z določanjem zakonskih mejnih vrednosti emisij 
(mejne vrednosti Euro) ureja onesnaževala zraka, in sicer ogljikov monoksid (CO), 
skupne ogljikovodike (THC), nemetanske ogljikovodike (NMHC) in dušikove okside 

                                                      
4 Evropsko računsko sodišče, Panoramski pregled – Ukrepanje EU na področju energetike in 

podnebnih sprememb, 2017, str. 10. 

5 EEA, Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM02) in Progress of EU 
transport sector towards its environment and climate objectives, november 2018. 

6 Nov model avtomobila mora izpolnjevati več kot 70 tehničnih, varnostnih in okoljskih 
zahtev (glej Prilogo II k Uredbi (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 151, 
14.6.2018, str. 1)). 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
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(NOX). Ureja tudi prevalenco delcev v zraku, izmerjeno v delcih (PM) in številu delcev 
(PN). S postopkom homologacije se preskusi, ali emisije novih modelov vozil ne 
presegajo teh zakonskih mejnih vrednosti. Na sliki 1 je prikazan razvoj zakonske mejne 
vrednosti NOx za dizelske in bencinske avtomobile od leta 1992. 

Slika 1 – Standardi Euro za emisije NOx z datumi, ko so postali obvezni za 
na novo registrirana vozila 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zakonodaje EU 

07 Dušikovi oksidi (NOx) nastajajo pri zgorevanju goriva v motorju ob prisotnosti 
zraka. Nox je mešanica dušikovega oksida (NO), ki ni škodljiv, in dušikovega dioksida 
(NO2), ki povzroča vrsto okoljskih in zdravstvenih težav. Delež škodljivega NO2 v 
emisijah NOx dizelskega motorja je v primerjavi s podobnim bencinskim motorjem 
veliko večji.7 

08 V preteklih letih so proizvajalci izboljšali zgorevanje v motorjih in razvili dodatne 
tehnologije za naknadno obdelavo izpušnih plinov, da bi izpolnili emisijske standarde. 

                                                      
7 EEA, Explaining road transport emissions, 2016, str. 11. 
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Mednje spadajo filtri za trdne delce pri dizelskih motorjih8 in selektivna katalitična 
redukcija, pri kateri se emisije NOx zmanjšujejo s sečnino. 

09 Dizelsko gorivo vsebuje več energije na liter kot bencin. Tudi glede na porabo so 
dizelski motorji učinkovitejši od bencinskih. Številne evropske države zaradi teh dveh 
prednosti spodbujajo uporabo dizelskih motorjev.9 Emisije CO2 so neposredno 
sorazmerne s porabo dizelskega goriva ali bencina, onesnaževala zraka pa je z uporabo 
primerne tehnologije za naknadno obdelavo izpušnih plinov mogoče znatno zmanjšati. 

10 EU je leta 2009 uvedla obvezne standarde emisij CO2 za nove osebne 
avtomobile.10 Ti standardi se ne uporabljajo za posamezen model vozila, temveč za 
vrsto modelov vozil proizvajalca kot celoto – povprečne emisije voznega parka. Prvi cilj 
za povprečne emisije CO2 voznega parka novih avtomobilov, prodanih v EU, je bil 
določen na 130 g/km za leto 2015, drugi cilj pa na 95 g/km za obdobje 2020–2021.11 
Cilj vsakega proizvajalca vozil se prilagodi glede na povprečno maso modelov v njegovi 
ponudbi. Na sliki 2 so prikazane povprečne emisije voznih parkov devetih večjih 
proizvodnih skupin za leto 2017. 

                                                      
8 Filter za trdne delce pri dizelskih motorjih se je začel vgrajevati v nekatera dizelska vozila 

standarda Euro 5 in postal obvezen za dizelska vozila standarda Euro 6. S filtrom se masne 
emisije skupne količine delcev zmanjšajo za približno 98 % (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg in 
James J. Schauer, Detailed Effects of a Diesel Particulate Filter on the Reduction of Chemical 
Species Emissions, 2008, str. 8). 

9 EEA, Explaining road transport emissions, 2016, str. 50. 

10 Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi 
standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa 
Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 140, 5.6.2009, str. 1). 

11 Uredba (EU) št. 333/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za 
leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (UL L 103, 5.4.2014, 
str. 15). 

https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions
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Slika 2 – Povprečne emisije CO2 voznih parkov proizvodnih skupin v 
letu 2017 

 
Vir: Mednarodni svet za čisti prevoz (ICCT), CO2 emissions from new passenger cars in the EU: Car 
manufacturers’ performance in 2017, 11. 7. 2018, str. 3 

11 Na sliki 3 so prikazane razlike med vrednostmi emisij CO2 vozil, izmerjenimi pri 
homologaciji v laboratoriju, in tistimi, izmerjenimi na cesti. Mednarodni svet za čisti 
prevoz (ICCT) je ocenil, da kljub temu, da so bile homologirane vrednosti emisij CO2 
vozil od leta 2001 do 2016 uspešno znižane za skoraj 31 %, so bile dejanske emisije na 
cesti znižane za le 9 %. 
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Slika 3 – Povprečne emisije CO2 na cesti v primerjavi s homologiranimi 
vrednostmi emisij novih osebnih avtomobilov v Evropi 

 
Vir: ICCT, From laboratory to road: a 2017 update of official and real world fuel consumption and CO2 
values for passenger cars in Europe, str. 5112 

12 Parlament in Svet trenutno sprejemata zakonodajo, s katero bosta določila cilje v 
zvezi z emisijami CO2 za avtomobile in kombinirana vozila za obdobje po letu 2020. 
Komisija je za obdobje med letoma 2021 in 2030 predlagala zmanjšanje povprečnih 
emisij CO2 voznih parkov EU, sestavljenih iz lahkih vozil (osebnih avtomobilov in lahkih 
gospodarskih vozil/kombiniranih vozil), za 30 %.13 Parlament je glasoval za povečanje 
tega znižanja na 40 %.14 Novi cilji za celotni vozni park EU, predlagani za leti 2025 in 
2030, so določeni kot odstotna znižanja od izhodiščne točke, ki predstavlja cilj za 
emisije celotnega voznega parka EU za leto 2021 na podlagi rezultatov iz preskusov 
emisij v laboratoriju. 

                                                      
12 Na podlagi ocen, objavljenih na spletišču Spritmonitor.de, in homologacijskih podatkov EEA 

iz leta 2016. 

13 Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans, COM(2017) 676 final. 

14 Besedilo, ki ga je sprejel Evropski parlament, 2017/0293(COD). 
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1555248&t=d&l=en


 12 

 

Škandal Dieselgate 

13 Volkswagnov škandal v zvezi z emisijami, znan pod imenom Dieselgate, je 
izbruhnil septembra 2015, ko je Agencija ZDA za varstvo okolja (EPA) Volkswagen 
uradno obtožila, da krši emisijske standarde ZDA.15 Volkswagen je nato priznal, da je 
bila v 11 milijonov vozil z dizelskim motorjem po vsem svetu vgrajena odklopna 
naprava.16 Te naprave so bile sposobne zaznati, kdaj je bilo vozilo preskušano v 
laboratoriju, in aktivirati svoj sistem za uravnavanje emisij, ki je omogočal doseganje 
skladnosti s standardi v zvezi z emisijami NOx. Vendar pa je zunaj laboratorijskega 
okolja naprava izklopila svoj sistem za uravnavanje emisij, vozilo pa je začelo proizvajati 
emisije, ki znatno presegajo zakonsko mejno vrednost ZDA v zvezi z NOX. 

14 Že pred tem je bilo splošno znano, da emisije NOx vozil na cesti presegajo tiste, 
izmerjene v laboratoriju (glej sliko 4). Z izbruhom škandala je postalo jasno, da je eden 
od razlogov za to odstopanje uporaba odklopnih naprav.17 

                                                      
15 Spletišče agencije EPA, Learn About Volkswagen Violations. 

16 Izjava Volkswagna, 22.9.2015. 

17 Transport & Environment, Dieselgate: Who? What? How?, 2016, str. 7. 

https://www.epa.gov/vw/learn-about-volkswagen-violations
http://www.volkswagenag.com/en/news/2015/9/Ad_hoc_US.html
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
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Slika 4 – Gibanje emisij NOx na cesti iz evropskih dizelskih osebnih 
avtomobilov in predpisanih mejnih vrednosti emisij (v g/km) 

 
Vir: ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars in the 
EU, 2015–2030, str. 1. 

15 Kot kaže slika 5, so razlike med homologiranimi vrednostmi emisij in emisijami na 
cesti velika težava večine avtomobilov z dizelskim motorjem. Sodišče je uporabilo 
podatke nemške vlade o modelih dizelskih avtomobilov, ki temeljijo na laboratorijskih 
in cestnih preskusih, opravljenih v obdobju 2015–2016. Na diagramu je prikazana 
najvišja in najnižja vrednost emisij NOx, izmerjena za vsak preskušen model vozila, ni pa 
prikazan celoten razpon rezultatov. 

Mejna vrednost emisij Euro Vrednosti, izmerjene na cesti (Carslaw idr., 2011; Franco idr., 2014)
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Slika 5 – Najvišje in najnižje vrednosti emisij NOx, ki jih je z 
laboratorijskim in cestnim preskusom emisij izbranih modelov dizelskih 
avtomobilov izmerilo nemško ministrstvo za promet 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov nemške vlade, ki jih je konsolidiral ICCT18 (podatki in 
linije so lahko le približni in ilustrativni) 

Cilj in pristop v tem informativnem dokumentu 

16 V tem informativnem dokumentu so navedeni ukrepi, sprejeti na ravni EU in 
držav članic, ter opisane spremembe v sistemu za merjenje emisij vozil po 
septembru 2015. Namen dokumenta ni oceniti, ali je bila težava s sprejetimi in 
predlaganimi ukrepi rešena. Sodišče se je osredotočilo na merjenje emisij NOx iz 
dizelskih avtomobilov in preučilo merjenje emisij CO2. 

                                                      
18 Izvirni rezultati preskusov so objavljeni na spletišču nemškega zveznega ministrstva za 

promet, gradbeništvo in urbani razvoj (BMVI). ICCT je objavil kratko analizo rezultatov. 
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https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.theicct.org/blog/staff/first-look-results-german-transport-ministrys-post-vw-vehicle-testing
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17 Cilj tega informativnega dokumenta je obvestiti javnost o odzivu EU na škandal 
Dieselgate. Ker zakonodajne spremembe ne bodo imele merljivega učinka v bližnji 
prihodnosti, je Sodišče pripravilo pregled in ne revizijo.  

18 Informacije, predstavljene v tem informativnem dokumentu, so bile pridobljene 
na podlagi: 

o pregledov zunanjih poročil, študij, dokumentov in člankov; 

o pregleda zakonodaje EU, ki je bila predlagana in sprejeta med letoma 2015 in 
2018; 

o intervjujev na relevantnih generalnih direktoratih Komisije (GD GROW, GD CLIMA 
in GD JUST), vključno z obiskom Skupnega raziskovalnega središča v Italiji; 

o posvetovanj z deležniki, kot so ICCT, organizacija Transport & Environment in 
Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov; 

o sestanka skupine strokovnjakov, na katerem so sodelovali predstavniki okoljskih 
organizacij, homologacijskih organov in tehničnih služb ter raziskovalni inženirji; 

o informativnega obiska dveh držav članic, kjer se je Sodišče sestalo s predstavniki 
homologacijskih organov, raziskovalnega inštituta in dveh okoljskih agencij; 

o ankete, naslovljene na vse homologacijske organe držav članic (na katero se jih je 
odzvalo 15). 

19 Sodišče je med pripravo tega dokumenta o njem vseskozi razpravljalo s Komisijo 
in pri pripravi osnutka upoštevalo njene povratne informacije. 
  



 16 

 

Pregled odziva EU na škandal 
Dieselgate 

Povzetek odziva 

Institucionalni odziv EU 

20 Nekaj let pred izbruhom škandala Dieselgate je Skupno raziskovalno središče 
Evropske komisije (JRC) leta 2011 ugotovilo, da obstaja precejšnje odstopanje med 
emisijami NOx avtomobilov, izmerjenimi v laboratoriju, in tistimi, ugotovljenimi na 
cesti.19 Službe Komisije so zato začele iskati načine za odpravo te težave. 

21 Evropski parlament je 17. decembra 2015 ustanovil preiskovalni odbor za meritve 
emisij v avtomobilskem sektorju (EMIS), da bi preučil domnevne kršitve in 
nepravilnosti pri uporabi prava EU v zvezi z merjenjem emisij v avtomobilskem 
sektorju. 4. aprila 2017 je Evropski parlament sprejel končno poročilo in priporočila.20 

22 Zaradi škandala Dieselgate se je zakonodajni postopek pospešil, sprejetih pa je 
bilo več novih zakonodajnih aktov (glej Prilogo I). Del te zakonodaje bo začel veljati 
šele septembra 2020. Komisija bo morala sprejeti številne izvedbene uredbe. 

23 Komisija je 17. oktobra 2018 Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Evropskega parlamenta predložila poročilo o nadaljnjem ukrepanju.21 V tabeli 1 so 
navedene ključne slabosti sistema EU za merjenje emisij vozil, kot jih je opredelil 
Evropski parlament, in ukrepi, s katerimi jih Komisija želi odpraviti. Tabela vsebuje tudi 
navedbe odstavkov tega dokumenta, v katerih Sodišče obravnava te slabosti. 

                                                      
19 Komisija (JRC), Analyzing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable mission 

Measurement Systems (PEMS), 2011. 

20 Poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju. 

21 Odgovori Komisije na priporočila Parlamenta. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155520/State_of_play_recall_actions_EC_SPI_2018_43_EN.pdf
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Tabela 1 — Ključne slabosti, ugotovljene v okviru preiskave odbora EMIS 
Evropskega parlamenta, z odgovori Komisije 

Opis slabosti Ukrepi Komisije za njihovo odpravo 

Glej 
odstavek v 

tem 
dokument

u 

Laboratorijski preskus novega 
evropskega voznega cikla (NEDC) ne 
odraža trenutnih voznih razmer in 
omogoča možnosti za prilagoditve, s 
katerimi se povečuje razlika med 
laboratorijskimi vrednostmi in 
emisijami CO2 na cesti. 

Uveden je bil nov laboratorijski test: 
globalno usklajeni preskusni postopek 
za lahka vozila (WLPT).  

30 do 35 
 

Dejanske emisije NOx znatno 
presegajo zakonske mejne vrednosti. 

Uveden je bil nov preskus emisij pri 
dejanski vožnji (RDE). 

36 do 39 

Večina proizvajalcev avtomobilov 
uporablja odklopne naprave. 
Homologacijski organi ne izvajajo 
preskusov, s katerimi bi jih zaznali. 

Metodologija za odkrivanje odklopnih 
naprav, vključno s spremenjenim 
preskušanjem RDE avtomobilov v 
obtoku in nenapovedanim 
preskušanjem. 

40 do 41 

Proizvajalcem ni treba razkriti 
strategij za uravnavanje emisij. 

Proizvajalci morajo obvezno prijaviti 
vse osnovne in pomožne strategije za 
uravnavanje emisij.  

41 

Pomanjkanje pregledov vozil po 
homologaciji. 

Nova pravila za preverjanje skladnosti 
v prometu; dejavnosti tržnega 
nadzora bodo uvedene leta 2020. 

46 do 52 

Ni specifičnega nadzora EU nad 
homologacijo vozil in slabo 
izvrševanje zakonodaje. 

Komisija bo lahko preklicala ali 
začasno preklicala homologacijo ter 
izrekla kazni proizvajalcem; 
ustanovljen je bil forum za 
spodbujanje najboljših praks in 
usklajevanje izvrševanja v državah 
članicah. 

53 do 55 

Pomanjkanje preglednosti podatkov o 
preskušenih vozilih. 

Proizvajalci morajo razkriti podatke, 
potrebne za preskušanje tretjih 
strani. 

56 do 58 

Nezadostne informacije o tem, kako 
so države članice obravnavale vozila z 
odklopnimi napravami. 

Komisija je vzpostavila osrednjo 
platformo za informacije v zvezi z 
odpoklicem vozil. 

63 do 64 

Ni enotnega pravnega okvira EU za 
nadomestila potrošnikom. 

Predlog Komisije o kolektivnem 
pravnem sredstvu za potrošnike. 

70 do 72 

Vir: Evropski parlament (poročilo in priporočila odbora EMIS) ter odgovori Komisije 
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24 Novembra 2015 je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) začel preiskavo v 
zvezi s posojilom v višini 400 milijonov EUR, ki ga je Volkswagnu dodelila Evropska 
investicijska banka (EIB). Čeprav je bilo posojilo namenjeno razvoju sestavnih delov 
motorja osebnih avtomobilov in gospodarskih vozil, ki so okolju prijaznejši in 
učinkovitejši pri porabi goriva, naj bi projekt EIB zajemal tudi razvoj odklopnih naprav. 
OLAF je preiskavo zaključil julija 2017 in priporočil ukrepe, ki naj bi jih sprejela EIB. EIB 
je izjavila, da trenutno izvaja ukrepe v skladu s priporočili. Komisija je leta 2018 uvedla 
tudi formalno poglobljeno preiskavo, da bi ocenila, ali so se BMW, Daimler in skupina 
VW dogovorili, da ne bodo medsebojno tekmovali pri razvoju in uvajanju sistemov za 
zmanjšanje emisij avtomobilov z bencinskim in dizelskim motorjem.22 

Odzivi držav članic na škandal 

25 Homologacijski organi nekaterih držav članic23 so se na Volkswagnov škandal v 
zvezi z emisijami odzvali s ponovnim preskušanjem dizelskih osebnih vozil, predvsem 
tistih, za katere so izdali certifikate o homologaciji. Ti preskusi so pokazali, da so 
emisije izpušnih plinov na cesti skoraj vseh dizelskih lahkih vozil Euro 5 in Euro 6 znatno 
presegale veljavne mejne vrednosti NOx, včasih za več kot 10-krat.24 

26 Zaradi teh preskusov in nadaljnjih preiskav homologacijskih organov ter vse 
večjega pritiska javnosti in Komisije so skoraj vsi proizvajalci avtomobilov izvedli 
obsežen odpoklic avtomobilov z dizelskim motorjem.  

27 V Združenih državah je morala skupina Volkswagen za poravnave nameniti več 
kot 9,7 milijarde USD (glej okvir 1). 

                                                      
22 Evropska komisija, sporočilo za medije European Antitrust:Commission opens formal 

investigation into possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean 
emission technology. 

23 Nemčija, Španija, Francija, Italija, Nizozemska, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo. 

24 ICCT na podlagi rezultatov britanskih, nizozemskih, francoskih in nemških vladnih poročil, 
Road tested:Comparative overview of real world versus type-approval NOx and CO2 
emissions from diesel cars in Europe, 2017, str. 7. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
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Okvir 1  

Izvršilni ukrepi v zvezi s škandalom Dieselgate v ZDA 

V ZDA je skupina VW sklenila tri poravnave v civilnih zadevah, in sicer je: (a) s trga 
umaknila ali naknadno opremila večino svojih vozil z dizelskim motorjem; (b) 
nacionalnemu skrbniškemu skladu za zmanjšanje emisij NOx plačala 
2,925 milijarde USD; (c) vložila 2 milijardi USD v infrastrukturo za polnjenje 
električnih vozil in njihovo promocijo ter (d) plačala denarno kazen v višini 
1,45 milijarde USD.25 

Poleg tega je skupina VW v okviru poravnave v kazenski zadevi z ministrstvom za 
pravosodje ZDA priznala kaznivo dejanje zarote, oviranja pravosodja in uvoza blaga z 
netočnimi izjavami.26 Rezultat poravnave v kazenski zadevi je bila denarna kazen v 
višini 2,8 milijarde USD. 

28 V Evropski uniji je Komisija sprožila postopke za ugotavljanje kršitev proti: 

(a) Češki, Grčiji in Litvi, ker niso imele sistema kazni za proizvajalce; 

(b) Španiji, Nemčiji, Luksemburgu in Združenemu kraljestvu, ker VW niso izrekli kazni 
zaradi uporabe nezakonite programske opreme odklopnih naprav, ter 

(c) Italiji, ker ni obravnavala pomislekov, ki jih je izrazila skupina Fiat Chrysler v svojih 
strategijah za uravnavanje emisij.27 

29 Države članice proizvajalcem niso izrekale kazni zaradi kršitev uredbe o 
homologaciji. Doslej so vsaj tri države članice izrekle globe zaradi kršitev 
gospodarskega ali potrošniškega prava. V Nemčiji se je Volkswagen obvezal, da bo 
zvezni deželi Spodnji Saški plačal milijardo EUR, Audi pa 800 milijonov EUR zvezni deželi 
Bavarski zaradi pridobitve nepoštene gospodarske prednosti in dejstva, ker podjetji 
nista sprejeli ustreznih nadzornih ukrepov. Na Nizozemskem je organ za varstvo 

                                                      
25 Skupina VW, ki vključuje blagovne znamke VW, Audi in Porsche, je sklenila poravnave v 

civilnih zadevah z EPA, kalifornijskim odborom za zaščito zraka in uradom ZDA za carino in 
mejno zaščito. Glej spletišče EPA, Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement, in spletišče 
urada ZDA za carinsko in mejno zaščito, CBP Joins DOJ, FBI, and EPA in Announcing a 
Settlement Against Volkswagen as a Result of Their Scheme to Cheat U.S. Emissions Test. 

26 Spletišče Ministrstva za pravosodje ZDA. 

27 Evropska komisija, sporočili za medije Car emissions:Commission opens infringement 
procedures against 7 Member States for breach of EU rules in Car emissions:Commission 
opens infringement procedure against Italy for breach of EU rules on car type-approval. 

https://www.epa.gov/enforcement/volkswagen-clean-air-act-civil-settlement
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.justice.gov/opa/pr/volkswagen-ag-agrees-plead-guilty-and-pay-43-billion-criminal-and-civil-penalties-six
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
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potrošnikov in trg podjetju Volkswagen izrekel globo v višini 450 000 EUR, kar je najvišji 
znesek v skladu z nizozemsko nacionalno zakonodajo za nepoštene poslovne prakse.28 
V Italiji je protimonopolni organ skupini Volkswagen izrekel globo v višini 
5 milijonov EUR.29 V Španiji tečejo upravni in kazenski postopki proti podjetju SEAT. 

Novi sistem za preverjanje emisij vozil 

Novi preskusni cikli 
Novi laboratorijski preskusni cikel 

30 Leta 2007 sta Komisija in Japonska sponzorirali tehnično delovno skupino 
Združenih narodov za razvoj novega laboratorijskega preskusnega cikla za merjenje 
emisij vozil, globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP). Sprejet 
je bil 1. junija 2017, njegov namen pa je bil nadomestiti zastarel novi evropski vozni 
cikel (NEDC).30 

31 V EU je WLTP postal obvezen za nove modele avtomobilov, ki so bili dani na trg 
od septembra 2017, in za vse nove registracije od septembra 2018. Z WLTP se merijo 
vsa onesnaževala zraka in emisije toplogrednih plinov, ki jih je že zajemal NEDC. Na 
sliki 6 so prikazane glavne razlike med preskusnima cikloma NEDC in WLTP. Namen 
cikla WLTP je bolje odražati vozne razmere v cestnem prometu. 

                                                      
28 Spletišče organa Autoriteit Consument & Markt, ACM beboet Volkswagen voor misleiding 

bij dieselaffaire. 

29 PS10211 - Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione 
del sistema di controllo delle emissioni inquinanti. 

30 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1). 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1541511682823&uri=CELEX:32017R1151
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Slika 6 – Glavne razlike med preskusnima cikloma NEDC in WLTP 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov 
(ACEA) 

32 Eden glavnih ciljev WLTP je postati industrijski standard za emisije CO2 in porabo 
goriva. Z novim preskusnim ciklom se poskuša tudi odpraviti nekatere možnosti za 
prilagoditve iz prejšnje ureditve preskušanja. Na sliki 7 so prikazani primeri znanih 
možnosti za prilagoditve, ki so jih nekateri proizvajalci izkoriščali v preskusnem ciklu 
NEDC. 
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Trajanje cikla
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dodatne opreme

En preskusni cikel
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34 kilometrov na uro
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NEDC

Dinamični cikel, ki je bolj 
reprezentativen za dejansko 
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30 minut
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(ki se lahko razlikuje od 
avtomobila do avtomobila)

WLTP

http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/
http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/
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Slika 7 – Primeri znanih možnosti za prilagoditve, ki so jih nekateri 
proizvajalci izkoriščali v preskusnem ciklu NEDC 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov EEA, Explaining road transport emissions, 2016, 
str. 32–37 

33 V skladu s poročilom iz leta 2016, pripravljenim za Komisijo, bi lahko bila razlika 
med homologiranimi vrednostmi emisij CO2 in emisijami CO2, izmerjenimi na cesti, v 
nekaterih primerih večja od 50 %.31 V poročilu JRC iz leta 201832 je navedeno, da bo 
novi preskusni cikel WLTP znatno zmanjšal to razliko, vendar pa jo je treba stalno 
spremljati in spodbujati tehnologije, s katerimi se zmanjšuje emisije CO2 vozil na cesti. 
V skladu s členom 1 Uredbe (EU) 2018/1832 je v nove modele vozil treba vgraditi 
naprave za spremljanje porabe goriva.  

                                                      
31 Evropska komisija (mehanizem za znanstveno svetovanje), Closing the gap between light 

duty vehicle real world CO2 emissions and laboratory testing, 2016, str. 27. 

32 J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde in A. Marotta, How much difference in type-
approval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing to 
the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?, Skupno raziskovalno središče Evropske komisije, 
2018, poglavje 5 – Conclusions and policy implementations. 

Pripravljalno 
obdobje Nastavitev zavor

Preskusna masa 
vozila

Specifikacija koles 
in pnevmatik

Onemogočanje, 
npr. z alternatorjem

Delovna 
temperatura

Tlak v pnevmatikah in
globina profila

Postopek 
menjave prestav

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
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34 Nizozemska organizacija za uporabne znanstvene raziskave (TNO) je v poročilu iz 
leta 201633 navedla, da so bile homologirane vrednosti emisij CO2 v povprečju za 
20 g/km nižje od emisij CO2, izmerjenih pri neodvisnih preskusih. TNO je poudaril, da te 
razlike niso bile povsem raziskane pri razvoju preskusnega cikla WLTP. Čeprav je v 
poročilu navedeno, da bi bilo s preskusnim ciklom WLTP to razliko mogoče zmanjšati za 
7 g/km, nekatere težave ostajajo. V poročilu je poudarjeno tudi, da bi lahko 
proizvajalec, ki je na dobri poti, da doseže cilj v zvezi z emisijami CO2 voznega parka za 
leto 2021, fleksibilnosti WLTP izkoristil kasneje z oblikovanjem rezerve za prihodnja 
zmanjšanja emisij CO2. 

35 Julija 2018 sta komisarja Bienkowska and Arias Canete na Evropski parlament in 
Svet naslovila dopis, s katerim sta ju obvestila o ugotovitvah Komisije, da so 
homologirane vrednosti emisij CO2, izmerjene v okviru preskusnega cikla WLTP, lahko 
napihnjene, s čimer se poveča potencialna rezerva za zmanjšanje emisij CO2 po 
letu 2021 (glej odstavek 12). Rezultati preskusov 114 vozil, homologiranih od 
septembra 2017, so pokazali povprečno razliko med izmerjenimi in prijavljenimi 
vrednostmi WLTP za približno 4,5 %, pri čemer največje odstopanje znaša 15 %. Dopis 
je vseboval tri ukrepe, ki bodo sprejeti za rešitev tega vprašanja.34 Ti ukrepi se trenutno 
izvajajo. 

Preskus emisij pri dejanski vožnji (RDE) 

36 Novi evropski vozni cikel (NEDC) se uporablja od leta 1990 za potrjevanje 
vrednosti emisij izpušnih plinov avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, vključno z 
NOx. NEDC je strogo opredeljen laboratorijski preskus, pri katerem se uporablja 
dinamometer z valji in ki temelji na natančno opredeljenih okoljskih parametrih za 
temperaturo in vlažnost (glej sliko 2). Komisija je leta 2011 ustanovila delovno skupino 
za razvoj novega preskusnega cikla, s katerim bi se merile zlasti emisije NOx. Delovna 
skupina je oktobra 2012 sklenila, da bo razvila sistem preskušanja na cesti, imenovan 
prenosni sistem za merjenje emisij (PEMS). Za ta nov preskus emisij pri dejanski vožnji 
(RDE) so bili pripravljeni štirje regulativni svežnji (glej Prilogo I). 

                                                      
33 TNO, NEDC – WLTP comparative testing, 2016, str. 26. 

34 Upoštevanje izmerjenih vrednosti WLTP pri določitvi izhodišča za izračun novih ciljev za 
obdobje po letu 2020; razjasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev zanesljivega 
izvajanja WLTP. 

https://www.tno.nl/en/
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:94644528-afda-4983-91e4-bb8e02b092e3
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Slika 2 – Laboratorijsko preskušanje emisij izpušnih plinov vozil 

 
Vir: Evropska komisija, znanstvena platforma EU Science Hub 

37 Preskus RDE se izvaja na javnih cestah v dejanskem prometu in zajema širok 
razpon voznih razmer, ki jih doživljajo vozniki v EU (glej sliko 3). Ima tri dele (mestni, 
izvenmestni in avtocestni), ki so opredeljeni glede na hitrost vozečega vozila. Da je 
preskus RDE vozila uspešen, morajo biti povprečne emisije NOx vozila pod mejno 
vrednostjo za preskus kot celoto in za mestni del. Ker na emisije NOx vplivajo način 
vožnje, nadmorska višina, temperatura okolja, prosti tek in druge spremenljivke, je 
Komisija določila pogoje za veljaven preskus RDE (glej Prilogo II). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/image-gallery/better-control-co2-emissions-road-transport-curb-climate-change-pictures-9333
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Slika 3 – Primer preskušanja RDE z uporabo prenosnega sistema za 
merjenje emisij (PEMS) 

 
Vir: Evropska komisija, znanstvena platforma EU Science Hub 

38 Po mnenju nekaterih raziskovalcev je bil učinek uvedbe preskusa RDE v okviru 
sprejemanja zakonodaje EU oslabljen,35 saj je bil prvotni predlog Komisije o mejni 
vrednosti v višini 128 mg/km povečan na 168 mg/km do 31. decembra 2020. To je v 
nasprotju z ureditvijo v ZDA, kjer mejna vrednost za NOx znaša 40 mg/km.36 V tabeli 2 
so prikazani izvajanje ciklov homologacijskih preskusov WLTP in RDE ter veljavne 
mejne vrednosti NOx za dizelske in bencinske motorje. 

                                                      
35 Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., Coosemans, T., A review of the European 

passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality, 2018; str. 9–10. 

36 EPA pri ocenjevanju preskusov emisij pri dejanski vožnji upošteva razpon, ki pa ni vključen v 
uredbo. Evropski parlament, Comparative study on the differences between the EU and US 
legislation on emissions in the automotive sector, 2016, str. 15. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/transport-emissions-jrc-lead-development-new-test-procedure-cars-9707
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
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Tabela 2 – Standardi Euro 6: razlike in izvajanje 

 Euro 6b Euro 6c Euro 6d 
(temp) Euro 6d 

Se uporablja za 
nove 
homologacije 
(modele) od 

1. 9. 2014 n.r. 1. 9. 2018 1. 1. 2020 

Se uporablja za 
vsa nova vozila 
od 

1. 9. 2015 1. 9. 2018 1. 9. 2019 1. 1. 2021 

Laboratorijski 
preskus37  NEDC WLTP WLTP WLTP 

Mejna vrednost 
NOx, ki se 
uporablja za 
preskuse RDE 
dizelskih vozil 

preskus 
RDE ni 

potreben 

preskus 
RDE ni 

potreben 
168 mg/km 114,4 mg/km38 

Mejna vrednost 
NOx, ki se 
uporablja za 
preskuse RDE 
bencinskih vozil 

preskus 
RDE ni 

potreben 

preskus 
RDE ni 

potreben 
126 mg/km 85,8 mg/km 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zakonodaje EU 

39 Po navedbah nemškega avtomobilskega kluba ADAC39 je novembra 2018 463 
tipov vozil na dizelski pogon 28 znamk izpolnjevalo standard Euro 6d-temp. To pomeni, 
da so tipi vozil, ki so na voljo v Nemčiji, prestali preskus RDE in da njihove emisije NOx 
niso presegale 168 mg/km. Iz tega je razviden pozitiven učinek preskusa RDE, zlasti v 
primerjavi s standardoma Euro 5 in Euro 6 za emisije NOx dizelskih vozil (povprečne 

                                                      
37 Mejne vrednosti laboratorijskih emisij NOx, ki se uporabljajo pri laboratorijskih preskusih 

(NEDC ali WLTP), so vedno enake: 80 mg/km za osebne avtomobile na dizelski pogon in 
60 mg/km za osebne avtomobile na bencinski pogon. 

38 Vrednost na podlagi faktorja skladnosti 1,43, ki je bil sprejet z zakonodajo o RDE 4. Faktor 
skladnosti temelji na točnosti orodja PEMS, ki se razlikuje od točnosti laboratorijske 
opreme. Enako velja za vozila na bencinski pogon. 

39 Spletišče kluba Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC). 

https://www.adac.de/infotestrat/umwelt-und-innovation/abgas/modelle_mit_euro_6d_temp/
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emisije znašajo približno 800 mg/km oziroma 450 mg/km40). Glavni razlog za to je 
uporaba učinkovitejših tehnologij za naknadno obdelavo, kot je selektivna katalitična 
redukcija, brez katerih pri preskusih RDE ne bi bilo mogoče doseči mejnih vrednosti 
emisij NOx. 

40 Cilj preskusa RDE je zajem običajnih pogojev vožnje. To na primer pomeni, da s 
preskusom ni zajeta vožnja pri temperaturah, nižjih od –7 °C, ali agresivna vožnja. 
Proizvajalci morebiti tudi poskušajo uporabiti tehnologije in strategije v zvezi z 
emisijami, ki so prilagojene preskusnim parametrom RDE, tj. optimizacija avtomobilov 
za preskuse RDE, namesto da bi si prizadevali zmanjšati skupne emisije NOx vozil. 
Nevladne organizacije trdijo, da so preskusni parametri RDE preveč omejeni,41 in 
pozivajo k testiranju emisij vozil zunaj okvirov preskusnih parametrov RDE za 
pridobitev boljše slike o ravni emisij NOx42. 

41 Od maja 2016 morajo proizvajalci avtomobilov pri homologacijskem preskusu 
predložiti razširjen dokumentacijski paket, v katerem prijavijo svoje osnovne in 
pomožne strategije za uravnavanje emisij43. S tem dodatnim ukrepom in uvedbo 
preskusov RDE bi naj bila proizvajalcem otežena uporaba nezakonitih odklopnih 
naprav, s katerimi spreminjajo delovanje sistema za uravnavanje emisij. Prvič, 
homologacijski organi bodo lahko ovrednotili pomožne strategije za uravnavanje 
emisij. Drugič, s preskušanjem RDE vozil v obtoku v različnih razmerah bo mogoče 
oceniti učinek teh strategij in morebiti ugotoviti druge neprijavljene strategije. 
Kasnejše ugotovitve neprijavljenih pomožnih strategij predstavljajo kršitev 
proizvajalčeve obveznosti v postopku homologacije. 

                                                      
40 ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars 

in the EU, 2015–2030, 2016, str. iv. 

41 T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, str. 16. 

42 ICCT, Real-driving emission test procedure for exhaust gas pollutant emissions of cars and 
light commercial vehicles in Europe, 2017, str. 8. 

43 Osnovna strategija za uravnavanje emisij pomeni strategijo za uravnavanje emisij, ki je 
aktivna v celotnem obsegu vrtilne frekvence in obremenitve vozila, razen če se aktivira 
pomožna strategija za uravnavanje emisij. Pomožna strategija za uravnavanje emisij pomeni 
strategijo za uravnavanje emisij, ki se aktivira in nadomesti ali spremeni osnovno strategijo 
za uravnavanje emisij za poseben namen ter kot odziv na poseben niz okoljskih pogojev ali 
pogojev delovanja, pri čemer se lahko izvaja le, dokler obstajajo ti pogoji. 

https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
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Nova obvezna preverjanja emisij vozil v obtoku 
Poudarek ostaja na homologacijskem preskušanju 

42 Na sliki 8 so prikazani glavni elementi starega in novega sistema EU, s katerima se 
zagotavlja, da vozila izpolnjujejo mejne vrednosti emisij. Stari in novi sistem v veliki 
meri temeljita na homologacijskih pregledih novih modelov avtomobilov. V okviru na 
novo predlaganega sistema je treba izvesti več pregledov vozil v obtoku. 

Slika 8 – Pregled starega in novega sistema EU za izpolnjevanje mejnih 
vrednosti emisij 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

STARI

HOMOLOGACIJSKI OKVIR

NOVI

Homologacija

Skladnost 
proizvodnje

Tržni nadzor

Skladnost v 
prometu

načrtovanje

proizvodnja

trg + uporaba

• Preskušanje NEDC• Homologacijski organ 
izdaja certifikate• Nepopoln pregled dela 
tehničnih služb / 
homologacijskih organov

• Proizvajalec zagotavlja 
skladnost proizvodnje• Homologacijski organ jo 
potrjuje

• Nepopoln tržni nadzor, ki 
se izvaja skupaj z drugimi 
splošnimi potrošniškimi 
proizvodi

• Proizvajalec zagotavlja te 
preglede• Homologacijski organ jih 
potrjuje

• Preskušanje WLTP + RDE• Homologacijski organ 
izdaja certifikate• Nova ureditev nadzora 
kakovosti za 
homologacijske organe in 
tehnične službe• Forum homologacijskih 
organov in organov za 
nadzor trga• Večja vloga Komisije v 
vseh fazah

• Proizvajalec zagotavlja 
skladnost proizvodnje• Homologacijski organ jo 
potrjuje

• Obvezni preskusi, ki jih 
zahtevajo organi za 
nadzor trga v državah 
članicah• Evropska komisija (JRC) 
izvaja lastne preskuse 

• Proizvajalec še naprej 
opravlja preglede in 
pripravlja poročila o njih• Obvezni pregledi, ki jih 
izvajajo homologacijski 
organi, ki so podelili 
homologacijo 
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43 Preiskava Evropskega parlamenta44 je pokazala, da so homologacijski organi in 
tehnične službe, ki so jih ti imenovali, izvajali le minimalne preglede v skladu z 
zakonodajo in da provizije, ki so jih ti organi zaračunavali, predstavljajo pomemben vir 
njihovih prihodkov. V preiskavi je bilo poudarjeno, da so proizvajalci avtomobilov lahko 
prosto izbirali tehnične službe in da je bila večina preskušanj opravljenih v njihovih 
lastnih laboratorijih. Imeli so možnost, da večkrat preskusijo nove modele vozil, preden 
povabijo tehnične službe, da izvedejo končni preskus.  

44 Tudi zunaj EU obstajajo sistemi za zagotavljanje skladnosti in izvrševanja v zvezi z 
emisijami. Po podatkih ICCT45 ZDA, Kanada in Južna Koreja proizvajalcem dovoljujejo, 
da homologacijske preskuse izvajajo sami brez prisotnosti tehničnih služb, ki bi preskus 
opazovale (kot to počnejo v EU). Rezultati teh preskusov se predložijo 
homologacijskemu organu, ki jih lahko ponovno opravi. Homologacijski organi v ZDA 
ponovno opravijo 15 % preskusov, pri čemer nekatere izberejo naključno, nekatere pa 
na podlagi meril tveganja. ICCT ugotavlja tudi, da je s pregledi skladnosti v fazi po 
proizvodnji, ki jih spremljajo strogi izvršilni ukrepi, zagotovljena močna spodbuda za 
proizvajalce, da izvajajo temeljite preglede, s katerimi bi se izognili globam in škodi za 
ugled. 

45 Nemške okoljske nevladne organizacije pozivajo k uvedbi novega postopka 
homologacije, ki bi moral temeljiti na navedbah proizvajalcev, dopolnjevali pa bi ga 
cestni preskusi avtomobilov v obtoku. Te preskuse bi izvajali neodvisni organi, ki ne bi 
smeli sodelovati v postopku homologacije (v idealnem primeru agencija za okolje) in ki 
bi preverili proizvajalčeve navedbe.46 

Okrepljeni pregledi skladnosti v prometu 

46 Namen pregledov skladnosti v prometu, ki ga izvajajo proizvajalci in 
homologacijski organi, ki so izdali homologacijo, je preveriti, ali homologiran avtomobil 
med svojo življenjsko dobo izpolnjuje zakonske zahteve v zvezi z emisijami. Komisija je 
sistem znatno okrepila, saj od homologacijskih organov zahteva, da poleg pregleda 

                                                      
44 Evropski parlament Poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju, 

2.3.2017, str. 47. 

45 ICCT, Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle 
emissions and energy efficiency, str. 22–32 in 45. 

46 Spletišče organizacije VCD,Lehren aus dem Abgasskandal:Typzulassung von Pkw 
reformieren und reale Emissionen messen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=EN
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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proizvajalčevih poročil o lastnih pregledih pri določenem minimalnem številu vozil 
opravijo tudi preskuse RDE. 

47 Informacije, potrebne za izračun števila vozil, ki se jih naj bi leta 2019 pregledalo v 
okviru pregleda skladnosti v prometu, niso javno dostopne. Homologacijskim organom, 
ki niso izdali nobene homologacije, ne bo treba izvajati pregledov skladnosti vozil v 
prometu. Komisija je navedla, da bodo na primer organi v Franciji, Španiji in 
Luksemburgu vsako leto morali preveriti približno pet modelov vozil. Pri pregledu 
modela vozila je treba opraviti preskuse na od treh do desetih različnih vozilih. 

48 Koristi obveznih preskusov skladnosti, ki jih opravljajo homologacijski organi, bo 
mogoče oceniti šele od leta 2021 naprej, ko se bodo ti pregledi izvajali že vsaj dve polni 
leti. 

Minimalne dejavnosti tržnega nadzora, obvezne od leta 2020 

49 S členom 8 Uredbe (EU) št. 2018/858 je bila uvedena obveznost Komisije (JRC) in 
držav članic, da izvajajo dejavnosti tržnega nadzora. Te dejavnosti bodo vključevale 
analizo razpoložljivih podatkov o skladnosti vozil s standardi, na podlagi katere bo 
izbran vzorec vozil v obtoku za preskušanje emisij. Komisija pripravlja izvedbene 
uredbe za nov homologacijski okvir. 

50 Države članice morajo zagotoviti, da so vloge in odgovornosti njihovih organov za 
tržni nadzor in homologacijskih organov strogo ločene. Mnoge nevladne organizacije 
se zavzemajo za to, da bi preskuse emisij izvajali neodvisni okoljski organi47 kot v 
Združenih državah, kjer EPA na zvezni ravni izvaja dejavnosti tržnega nadzora in 
izvrševanja. V EU imata to vlogo le dva okoljska organa: na Nizozemskem in v Španiji (v 
avtonomnem mestu Melilla). 

51 V skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 2018/858 morajo organi za nadzor trga na 
vsakih 40 000 registriranih vozilih izvesti en preskus, vendar ne manj kot pet preskusov 
na leto. Pri vsaj 20 % izbranih avtomobilov je treba opraviti pregled emisij izpušnih 
plinov, kar pomeni, da je lahko v nekaterih državah članicah za preskušanje emisij 

                                                      
47 Glej primere na spletišču organizacije VCD,Lehren aus dem Abgasskandal:Typzulassung von 

Pkw reformieren und reale Emissionen messen. 

https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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izbrano le majhno število avtomobilov (na primer trije na Nizozemskem48). V 
preteklosti so nekatere države članice preskuse na vozilih izvajale v okviru tržnega 
nadzora, od teh pa jih danes izvajala le še Švedska.49 Uspešnost pregledov tržnega 
nadzora bo odvisna od tega, kako jih bodo države članice strukturirale in izvajale. 

52 Vendar pa poleg vozil, preskušenih v državah članicah, JRC namerava vsako leto 
preskusiti med 40 in 50 modelov.50 S tem bi bilo preseženo povprečno letno število 
modelov, ki jih je agencija EPA v ZDA testirala med letoma 2009 in 2013 (40).51  

Nove izvršne pristojnosti Komisije 

53 Z novim zakonodajnim okvirom so bile Komisiji podeljene nove izvršne 
pristojnosti, kot so možnost preklica ali začasnega preklica homologacije vozil, odpoklic 
neskladnih vozil in izrek kazni. V skladu z novim zakonodajnim okvirom je treba 
ustanoviti tudi svetovalni organ, forum za izmenjavo informacij o izvrševanju, ki ga 
sestavljajo predstavniki homologacijskih organov in organov za nadzor trga držav 
članic. Forum naj bi vzpostavil platformo za izmenjavo najboljših praks in si prizadeval 
za enotno izvajanje veljavne zakonodaje po vsej EU. 

54 Komisija bo ocenila tudi postopke homologacijskih organov za podeljevanje 
homologacij, preverjanje skladnosti proizvodnje ter imenovanje in spremljanje 
tehničnih služb. Poleg tega se lahko homologacijski organi medsebojno strokovno 
vrednotijo glede postopkov, ki jih izvajajo za ocenjevanje in spremljanje tehničnih 
služb. Medsebojna strokovna vrednotenja bodo izvajale skupine, sestavljene iz dveh 
homologacijskih organov iz drugih držav članic, neobvezno pa bo pri njih lahko 
sodelovala tudi Komisija.52 

                                                      
48 Leta 2016 je bilo na Nizozemskem registriranih 455 158 lahkih vozil, kar pomeni, da bi tržni 

nadzor zajemal najmanj 11 avtomobilov (11,38 = 455 158 / 40 000), pregled emisij pa bi se 
opravil le pri treh avtomobilih (2,28 = 0,2 x 11,38). 

49 ICCT, Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle 
emissions and energy efficiency, str. 31. 

50 JRC povečuje svoje laboratorijske zmogljivosti za take teste ter zaposluje in usposablja 
osebje. 

51 ICCT, A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission 
recall cases, 2017, str. 29. 

52 Če delo tehničnih služb ocenjuje in spremlja nacionalni akreditacijski organ, medsebojno 
strokovno vrednotenje ni potrebno. Komisija se lahko na podlagi analize tveganj odloči, da 
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55 Tako kot države članice bo lahko tudi Komisija gospodarskim subjektom, ki ne 
spoštujejo uredbe, izrekala globe. Vendar bo izrek takšne globe mogoč le, če je ne 
bodo izrekli že organi držav članic. Zakonodaja ne vključuje podrobnih smernic o 
globah, razen obvezne zgornje meje v višini 30 000 EUR na vozilo ter zahteve, da 
morajo biti globe učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Ker homologacijski organi v 
preteklosti proizvajalcem avtomobilov niso izrekali glob in ker v uredbi ni določenih 
podrobnih smernic, ni mogoče oceniti, ali bodo z izrečenimi kaznimi ta merila 
izpolnjena. 

Preglednost podatkov  

56 Podatki o homologacijskem preskušanju avtomobilov v EU, kot so rezultati 
preskusov emisij, so razdrobljeni, nad njimi pa nimajo celovitega pregleda ne Komisija 
ne države članice. Na splošno se obstoječi podatki hranijo na ravni držav članic.53 

57 EPA v Združenih državah javno objavlja podatke o preskušanju avtomobilov.54 
Zaradi pomanjkanja preglednosti in javne dostopnosti podatkov v EU zainteresirane 
strani težje sledijo tej temi in spremljajo emisije vozil. V členih 61 do 66 Uredbe (EU) 
št. 2018/858, ki se bo uporabljala od leta 2020, je določena osnova za standardizacijo 
in prihodnjo uporabo podatkov, zbranih z vgrajenimi sistemi za merjenje emisij, s 
katerimi bi se lahko povečala razpoložljivost podatkov o emisijah avtomobilov v EU. Na 
podlagi novih pravil o skladnosti v prometu v okviru zakonodaje o RDE (četrti sveženj – 
glej Prilogo I) bo mogoče dostopati do vseh podatkov, potrebnih za preskušanje vozil, 
ki bodo homologirani od januarja 2019. Komisija razvija orodje, s katerim želi 
proizvajalcem, homologacijskim organom ali neodvisnim preskuševalcem olajšati 
dostop do takih podatkov. Vsa poročila o pregledih skladnosti v prometu bodo javno 
dostopna. 

                                                      
bo sodelovala v skupini za medsebojno strokovno vrednotenje (člen 67 Uredbe (EU) 
št. 2018/858). 

53 Na primer, nemški homologacijski organ, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), objavlja podatke v 
zvezi s svojim preskušanjem emisij. Glej spletišče KBA. Britanski homologacijski organ, 
Vehicle Certification Agency (VCA), je objavil podatke o emisijah modelov vozil, ki se 
prodajajo na britanskem trgu. Podatki so dostopni prek spletnega iskalnika (glej spletišče 
VCA) ali s prenosom datoteke v formatu CSV (glej spletišče VCA). 

54 Spletišče EPA Data on Cars used for Testing Fuel Economy. 

https://www.kba.de/EN/Typgenehmigung_en/Fahrzeugtypdaten_amtlDaten_TGV_en/Auskuenfte_Informationen_en/Veroeffentlichungen_en/SV2_en.html?nn=644856
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/downloads/default.aspx
https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy
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58 EPA upravlja tudi uporabniku prijazno spletno orodje, s katerim je mogoče takoj 
primerjati emisije CO2 različnih modelov avtomobilov, ki so na voljo na trgu ZDA.55 V 
EU ni na voljo enostavno primerljivih informacij o porabi goriva homologiranih vozil ter 
njihovih emisijah CO2 in NOx, ki bi bili zbrani v osrednji podatkovni zbirki. Zaradi tega 
državljani težje sprejemajo informirane odločitve pri nakupu vozil. Kljub temu morajo 
trgovci z vozili objaviti informacije o porabi avtomobilov, ki jih prodajajo, v svojih 
razstavnih salonih in oglaševalskih medijih.56 EEA spremlja in letno javno objavlja 
emisije CO2 na novo registriranih vozil. Komisija prav tako namerava objaviti 
informacije o emisijah NOx v osrednji podatkovni zbirki.  

Vključitev preskušanja tretjih strani v okvir izvrševanja 

59 V členih 8, 9 in 13 Uredbe (EU) št. 2018/858 so tretje strani, ki opravljajo 
preskušanje, opredeljene kot „priznane tretje strani […] [s] „pravn[im] interes[om] na 
področju javne varnosti ali varstva okolja”. Komisija še ni sprejela izvedbenih aktov, ki 
bi vsebovali pravila o priznavanju teh tretjih strani, ki bi lahko naletele na vstopne 
ovire, saj so preskusi WLTP in RDE dragi.57 

60 Na voljo so cenejše možnosti merjenja emisij vozil, kot je merjenje emisij izpušnih 
plinov z opremo za daljinsko zaznavanje ali s preskusi pri dejanski vožnji z enotami 
SEMS58. Čeprav so lahko te meritve manj natančne, običajno zadostujejo za 
opredelitev vozil, ki znatno presegajo zakonske mejne vrednosti emisij in pri katerih je 
zato potrebno nadaljnjo preskušanje. 

                                                      
55 Ministrstvo Združenih držav za energijo. 

56 Direktiva 1999/94/ES — direktiva o označevanju vozil. 

57 Oprema PEMS lahko stane približno 80 000 EUR, vsak preskus pa lahko vključuje še dodatne 
spremenljive stroške (honorarji za strokovnjake, stroški najema vozil itd.). Preskus WLTP je 
dražji, saj je število neodvisnih laboratorijev omejeno. 

58 Smart Emissions Measurement System ali poenostavljeni sistem za spremljanje emisij 
(SEMS) je razvila organizacija TNO. Ta kompaktni sistem s senzorji meri emisije in ga je 
mogoče brez težav vgraditi v vozilo, ki se lahko nato še naprej normalno uporablja. 

https://www.fueleconomy.gov/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543843613788&uri=CELEX:01999L0094-20081211
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Avtomobili, ki zelo onesnažujejo okolje, v obstoječem voznem 
parku 

Informacije o avtomobilih v obtoku 

61 Po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA) je bilo v EU 
leta 2016 v obtoku približno 257 milijonov osebnih avtomobilov in 31 milijonov lahkih 
gospodarskih vozil.59 Približno 42 % osebnih avtomobilov in skoraj 90 % lahkih 
gospodarskih vozil ima motorje na dizelski pogon. Več kot 93 milijonov teh dizelskih 
vozil v obtoku ni mogoče opremiti s filtri za trdne delce.60 

62 Različni emisijski standardi Euro (Euro 1 do Euro 6) niso zanesljivo merilo za 
določanje emisij NOx vozil na cesti,61 kot je pokazal škandal Dieselgate. Čeprav so 
podatki o nekaterih dizelskih vozilih (večinoma Euro 5 in 6) na voljo iz različnih virov, 
izčrpnih podatki o emisijah na cesti niso zlahka dostopni na ravni EU. To ovira 
morebitne pobude za odstranitev vozil, ki bolj onesnažujejo okolje, iz obtoka. 

Odpoklicanih je bilo na milijone vozil, vendar je učinek na emisije 
nejasen 

63 Od leta 2015 je skupina Volkswagen v EU odpoklicala več kot 8 milijonov 
avtomobilov. Tudi drugi proizvajalci avtomobilov so odpoklicali precejšnje število vozil. 
Komisija je ustvarila platformo, ki vsebuje podatke o številu vozil (glej sliko 9), ki so bili 
odpoklicani predvsem zaradi posodobitve programske opreme sistemov za upravljanje 
izpušnih plinov vozil. Sodišče je odkrilo le zelo malo javno dostopnih rezultatov 
preskusov odpoklicanih vozil, kar kaže na to, da je bil učinek na zmanjšanje emisij NOx 
razmeroma majhen. Avstrijski, nemški in švicarski avtomobilski klubi so na primer 

                                                      
59 Spletišče ACEA Report:Vehicles in Use. 

60 Razlika med skupnim številom dizelskih avtomobilov (približno 136,4 milijona) in 43 milijoni 
dizelskih avtomobilov standarda Euro 5 in 6 na podlagi poročila organizacije Transport & 
Environment (2018). Cars with engines: can they ever be clean? [spletna izdaja] Bruselj: 
Transport & Environment, str. 10 [dostop 22. oktobra 2018].  

61 T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, str. 3. 

https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
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preskusili devet vozil v avtocestnem ciklu62 in ugotovili povprečno zmanjšanje emisij za 
25 %.63 Povprečje emisij NOx teh vozil v avtocestnem ciklu je bilo 590 mg/km.64 

Slika 9 – Pregled vozil, ki jih je treba odpoklicati zaradi težav z emisijami 
NOx (stanje 14. september 2018) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov držav članic, ki jih je konsolidirala Komisija (podatki 
so lahko nedosledni in so zgolj za ponazoritev) 

                                                      
62 Laboratorijski avtocestni cikel (dinamometer z valji) je del cikla Eco Test, ki ga je razvil ADAC, 

in predstavlja vožnjo po nemški avtocesti z največjo hitrostjo 130 km/h. 

63 S temeljitejšo naknadno opremo je mogoče doseči zmanjšanja za 60–95 %, kot je pokazala 
študija Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. in 
Maggiore, M., Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the 
Horizon prize „Engine retrofit”, Environmental Research, 2018, str. 298–309. 

64 Vir: ICCT, VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes, 2017, str. 6 
(povprečje samo za osem vozil). 

BMW: 4 406

Renault-Nissan-Dacia: 
1 330 368

Daimler: 1 064 015

Fiat Chrysler: 469 938

Opel: 96 381

Suzuki: 41 776

VW (Audi, Porsche, Seat, 
Skoda, Volkswagen): 

8 248 946
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64 Dodatna naknadna strojna oprema65 bi lahko predstavljala alternativo za 
popravke, ki temeljijo samo na programski opremi. Takšna naknadna oprema se 
dejansko že uporablja v nekaterih težkih vozilih. Predhodni preskusi, ki jih je opravil 
JRC, so pokazali pozitivne rezultate, saj so se emisije NOx po vgradnji naknadne opreme 
bistveno zmanjšale.66 Glavna pomanjkljivost naknadne strojne opreme je njena cena. V 
ZDA je moral Volkswagen v vozila vgraditi naknadno opremo za zmanjšanje emisij NOx 
pod mejno vrednost ali pa jih zavreči. EPA testira in potrjuje uspešnost te naknadne 
opreme. 

Nedovoljeni posegi v emisijske sisteme vozil 

65 Vozniki avtomobilov in uporabniki težkih vozil, ki želijo izboljšati delovanje, 
zmanjšati porabo ali se izogniti dragim stroškom vzdrževanja svojih vozil, lahko 
izvedejo nedovoljene posege v sisteme za naknadno obdelavo emisij svojih vozil.67 
Zaradi tega lahko avtomobili oddajajo različna onesnaževala, katerih ravni večkrat 
presegajo zakonsko mejno vrednost, kar močno vpliva na kakovost zraka v mestih. Na 
primer, avtomobili, katerih filtri za trdne delce pri dizelskih motorjih so bili odstranjeni, 
lahko oddajajo od 20- do 50-krat toliko delcev, kot avtomobili z normalno delujočimi 
filtri.68 Ker težava z nedovoljenimi posegi ne spada na področje homologacije, 
skladnosti v prometu ali tržnega nadzora, jo morajo države članice reševati v skladu z 
nacionalno zakonodajo. 

66 Nedovoljene posege je mogoče odkriti z nastajajočimi tehnologijami za merjenje 
emisij vozil, kot sta daljinsko zaznavanje in avtomobili s senzorji za voh („sniffing cars”) 
(glej sliko 4). To bi bilo mogoče združiti s postopkom, pri katerem se najhujše 
povzročitelje emisij vpokliče na dodatno preskušanje. Drugi način so redni tehnični 

                                                      
65 Naknadna oprema je nova tehnologija ali element, ki se doda obstoječemu sistemu, kot je 

avtomobilski motor. Naknadna strojna oprema predstavlja dodatno napravo ali fizično 
spremembo motorja. 

66 Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. in 
Maggiore, M., Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the 
Horizon prize „Engine retrofit”. Environmental Research, 166, 2018, str. 298–309. 

67 Glej T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, str. 21. 

68 Spreen, J., Kadijk, G. in van der Mark, P., Diesel particulate filters for light-duty vehicles: 
operation, maintenance, repair, and inspection (TNO 2016-R10958), 2016, str. 13. 

https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
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pregledi69, pri katerih pa se od organov še vedno ne zahteva, da merijo emisije NOx in 
delcev. Za odkritje nedovoljenih posegov bi bilo treba povečati njihovo učinkovitost.70 

Slika 4 – Avtomobil s senzorji za voh („sniffing car”), ki ga je razvila 
organizacija TNO 

 
Vir: TNO 

Pobude v državah članicah za mesta z visoko onesnaženostjo zraka 

67 Ena od posledic škandala v zvezi z emisijami je večja pripravljenost številnih držav 
članic, da za izboljšanje kakovosti zraka uvedejo omejitve glede avtomobilov v obtoku. 
Številna evropska mesta z visoko stopnjo onesnaženosti zraka so tako na primer 
vzpostavila območja z nizkimi emisijami, na katerih so avtomobili prepovedani. Lokalne 
oblasti lahko tudi omejijo promet v obdobjih največje onesnaženosti. Takšni ukrepi 
pogosto temeljijo na standardih Euro, pri katerih obstaja možnost, da ne zajemajo 

                                                      
69 Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih 

motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 
29.4.2014, str. 51). 

70 Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. in Coosemans, T. (2018), A review of the 
European passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 86, str. 14. 
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emisij NOx vozil na cesti, zaradi česar so ti ukrepi manj uspešni.71 Tako je Sodišče 
ugotovilo, da so v EU vsaj štiri lokalna območja z nizkimi emisijami, katerih namen je 
omejiti število vozil v obtoku, ki temeljijo zgolj na določenem standardu Euro brez 
razlikovanja med vozili na bencinski in dizelski pogon.72 

68 Po celotni EU je nastal mozaik takšnih omejitev za vozila, zaradi česar morajo 
vozniki, ki želijo potovati skozi več držav članic, upoštevati vse večje število lokalnih 
predpisov, da bi se izognili globam. Vozniki morajo pogosto dokazovati skladnost s temi 
lokalnimi predpisi z lepljenjem nalepk na vetrobransko steklo. Da bi voznikom 
omogočila pregled nad lokalnimi predpisi, je Komisija ustvarila spletno stran, ki vsebuje 
informacije o omejitvah vozil v obtoku, ki obstajajo v EU,73 pripravlja pa tudi smernice, 
namenjene voznikom za lažje razumevanje lokalnih pravil. 

69 Po podatkih nevladne organizacije Transport & Environment74 so škandal v zvezi z 
emisijami in omejitve uporabe avtomobilov vplivali na cene rabljenih dizelskih 
avtomobilov. Zabeležen je bil porast izvoza takšnih avtomobilov v vzhodnoevropske 
države. Izboljšanje kakovosti zraka v teh državah bo odvisna od tega, ali bodo rabljena 
vozila nadomestila starejša ali novejša vozila. 

Nadomestilo potrošnikom zaradi škandala Dieselgate 

70 Škandal v zvezi z emisijami Dieselgate je pokazal tudi, da enotni sistem 
homologacije v EU ni dopolnjen z enotnim sistemom za nadomestila potrošnikom. 
Sistemi pravnega sredstva za potrošnike se med državami članicami razlikujejo. Kot 
odgovor na to je Komisija predstavila predlog za direktivo o zastopniških tožbah za 
varstvo kolektivnih interesov potrošnikov.75 Besedilo vključuje sklop usklajenih zahtev 

                                                      
71 Giorgiev, P.,How to get rid of dirty diesels on city roads:Analysis of diesel restriction 

measures in European cities to date, [spletna izdaja] Transport and Environment, 2018 
[dostop 13. novembra 2018], str. 8–9. 

72 Pregled območij z nizkimi emisijami v Evropi je na voljo na spletišču Urban Access 
Regulations in Europe. 

73 Spletišče Urban Access Regulations In Europe. 

74 T&E, Dirty diesels heading East, 2018, str. 2–3. 

75 COM(2018) 184 final z dne 11.4.2018. 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/
https://www.transportenvironment.org/publications/dirty-diesels-heading-east
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0184
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za vzpostavitev sistemov kolektivnega pravnega sredstva za potrošnike v državah 
članicah EU,76 ki pa ne bodo na voljo potrošnikom, ki jih je prizadel škandal Dieselgate. 

71 V skladu s študijo, ki jo je izvedla Evropska potrošniška organizacija, devet držav 
članic EU nima sistema kolektivnega pravnega sredstva za potrošnike. Štirinajst držav 
članic ima sisteme s hudimi pomanjkljivostmi ali pa njihovi sistemi še ne obstajajo 
dovolj dolgo, da bi jih bilo mogoče oceniti. To pomeni, da ima le pet držav članic 
povsem delujoče sisteme kolektivnega pravnega sredstva za potrošnike (glej sliko 10). 

Slika 10 – Stanje sistemov v zvezi s pravnim sredstvom za potrošnike v 
EU 

 
Opomba: Meje tretjih držav niso označene. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske potrošniške organizacije 

                                                      
76 Sistem kolektivnega pravnega sredstva za potrošnike je mehanizem, na podlagi katerega 

lahko skupina potrošnikov s podobno težavo vloži en zahtevek zoper gospodarski subjekt (s 
civilno tožbo ali v okviru upravnega spora). Če takega sistema ni, morajo potrošniki vlagati 
samostojne zahtevke, kar pa lahko presega njihovo poslovno zmogljivost ali stane več od 
zneska potencialnega nadomestila. 

Pomanjkljiv ali še ne 
deluje dovolj dolgo, da bi 
ga bilo mogoče oceniti

Ni postopkov ali  niso na 
voljo potrošnikom

Dobro delujoč sistem

https://www.beuc.eu/collective-redress-all-eu-consumers#wherecanconsumersaccesscollectiveredress
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72 S predlaganimi pravili bodo okrepljene pravice potrošnikov, nadomestila 
državljanom pa zaradi tega ne bodo enaka po vsej EU. Za nadomestila potrošnikom bo 
še naprej veljala nacionalna zakonodaja. 
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Zaključne pripombe 
73 Zaradi škandala v zvezi z emisijami so bile pospešene številne zakonodajne 
spremembe v sistemu EU za preverjanje emisij vozil: 

o Komisija je sedaj pooblaščena za pregled dela nacionalnih homologacijskih 
organov, preskušanje vozil, preklic ali začasni preklic homologacij in izrek kazni. 

o Preskušanje vozil v obtoku je sedaj obvezno v državah članicah, in sicer v okviru 
preverjanja skladnosti v prometu ali dejavnosti tržnega nadzora. 

o Za premostitev velike vrzeli med stopnjami emisij CO2, izmerjenimi v laboratoriju 
in na cesti, je bil uveden nov laboratorijski preskus, globalno usklajeni preskusni 
postopek za lahka vozila (WLTP). 

o Za merjenje emisij NOx je bil uveden preskus emisij pri dejanski vožnji (RDE). 

o Zainteresirane tretje strani lahko sedaj izvajajo preskuse emisij. 

74 Komisija namerava izboljšati sedanje stanje, v katerem so podatki o preskusih 
emisij vozil nepopolni, razdrobljeni in težko dostopni. Kljub nedavnim zakonodajnim 
ukrepom: 

o lahko zaradi velikega števila zelo onesnažujočih avtomobilov, ki že vozijo po 
cestah, traja več let, da se izboljša kakovost zraka v mestih; 

o nepopolni razpoložljivi podatki kažejo na to, da je bil učinek odpoklica več kot 
10 milijonov vozil različnih znamk na emisije NOx majhen; 

o bi lahko bil učinek uvedbe preskusov RDE na zmanjšanje emisij NOx dizelskih 
avtomobilov, ki je bil sicer znaten, še večji, če bi namesto 168 mg/km bila sprejeta 
prvotno predlagana začasna mejna vrednost NOx 128 mg/km. 

75 Trajalo bo nekaj časa preden bodo vidne izboljšave na podlagi uvedenih 
zakonodajnih sprememb. Na uspešnost izvajanja teh sprememb lahko vplivajo 
naslednji izzivi: 

o uspešnost pregledov tržnega nadzora bo odvisna od tega, kako jih bodo države 
članice strukturirale in izvajale; 

o čeprav so se možnosti za optimizacijo avtomobilov zmanjšale, v nedavni 
zakonodaji Komisije pa je določeno boljše spremljanje razhajanj med emisijami 
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CO2, izmerjenimi v laboratoriju in na cesti, lahko proizvajalci v okviru 
laboratorijskega preskusa WLTP najdejo nove možnosti za prilagoditve za 
zmanjšanje emisij CO2. 

o Obstaja tveganje, da proizvajalci optimizirajo vozila za preskus RDE in da emisije 
NOx zunaj okvira RDE ostajajo visoke. To tveganje bi bilo mogoče odpraviti s 
testiranjem avtomobilov v obtoku na podlagi parametrov, ki presegajo preskus 
RDE. 

o Na novo uvedeni preskusi neodvisnih tretjih strani bi lahko bili omejeni zaradi 
visokih stroškov izvajanja preskusov emisij WLTP in RDE. 
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Kratice in okrajšave 
ACEA: Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov 

CO2: ogljikov dioksid 

EEA: Evropska agencija za okolje 

EMIS: preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju 

EPA: Agencija ZDA za varstvo okolja 

GD GROW: Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, 
podjetništvo ter mala in srednja podjetja 

GD CLIMA: Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko 

GD JUST: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike 

ICCT: Mednarodni svet za čisti promet 

JRC: Generalni direktorat Evropske komisije Skupno raziskovalno središče 

NEDC: novi evropski vozni cikel 

NOX: dušikovi oksidi 

PEMS: prenosni sistem za merjenje emisij 

PM: delci 

RDE: emisije pri dejanski vožnji 

T&E: Transport and Environment 

WLTP: globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila 
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Glosar 
Delci: mešanica trdnih delcev in kapljic tekočine v zraku, ki se razlikujejo glede na 
velikost in obliko. Lahko so vidni s prostim očesom (npr. prah, umazanija, saje ali dim), 
lahko pa so tudi mikroskopski. Izraz delci se lahko uporablja za lebdeče delce 
(suspendirana snov) in delce v obliki usedlin. 

Dušikovi oksidi (NOx): splošen izraz za različne vrste plinov, sestavljenih iz dušikovih in 
kisikovih atomov, kot sta dušikov oksid (NO) in dušikov dioksid (NO2). Veljajo za 
onesnaževala in se razlikujejo od plinastega dušika (N2), ki se naravno pojavlja v zraku. 
Dušikovi oksidi prispevajo k nastanku smoga, kislega dežja in prizemnega ozona. 

Emisije delcev (PM): masa katerih koli delcev, ki izhajajo iz izpuha vozila. 

Globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP): preskusni vozni cikel za 
oceno emisij izpušnih plinov avtomobilov med postopkom homologacije, s katerim se v 
standardiziranih laboratorijskih razmerah merijo emisije CO2, NOx, PM, PN in THC.  

Homologacija: postopek organov držav članic, potreben pred odobritvijo dajanja na trg 
novih modelov vozil, s katerim se potrdi, da model izpolnjuje vse standarde EU na 
področju varnosti, okolja in skladnosti proizvodnje. 

Homologacijski organi: javni organi držav članic, pristojni za potrjevanje vozil, preden 
so dani na trg EU. 

Novi evropski vozni cikel (NEDC): preskusni vozni cikel za oceno emisij izpušnih plinov 
avtomobilov med postopkom homologacije, s katerim se v standardiziranih 
laboratorijskih razmerah merijo emisije CO2, NOx, PM, PN in THC.  

Organ za nadzor trga: organ države članice, pristojen za preverjanje, ali so proizvodi, ki 
so že na trgu, varni in ne škodujejo okolju, ter za preverjanje, ali so izdelki, ki se 
prodajajo, enaki tistim, ki so bili prvotno preskušani in odobreni. 

Preskušanje emisij pri dejanski vožnji (RDE): postopek preskušanja, s katerim se 
dopolnjuje preskušanje emisij v laboratoriju in katerega namen je potrditi 
laboratorijske meritve NOx in PN v dejanskih voznih razmerah.  

Standardi Euro: evropski standardi za emisije lahkih vozil, določeni s številnimi 
zakonodajnimi akti EU. Običajno se imenujejo Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 in 
Euro 6, in sicer glede na stopnjo, na kateri so bili izvedeni. 

Število delcev v emisijah (PN): skupno število trdnih delcev, ki izhajajo iz izpuha vozila. 
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Tehnične službe: organi za preskušanje in laboratoriji, ki jih homologacijski organi 
držav članic določijo za opravljanje homologacijskih preskusov v skladu z 
zakonodajo EU. 

  



 46 

 

Prilogi 

Priloga I — Ključna zakonodaja v zvezi s homologacijo vozil in 
preskušanjem emisij v EU 

Zakonodaja o homologaciji vozil v EU 
Glavna pravna podlaga za homologacijo vozil v EU je bila Direktiva 2007/46/ES (okvirna 
direktiva). Ta direktiva trenutno velja skupaj z Uredbo (EU) 2018/858, ki se bo začela v 
celoti uporabljati s 1. septembrom 2020. Z novim okvirom se Komisiji podeljujejo 
izvršne pristojnosti in ureja obvezno preskušanje vozil. 

Globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP) 
WLTP je bil leta 2017 vključen v zakonodajo EU, in sicer z Uredbo Komisije 
št. 2017/1151 z dne 1. junija 2017. Z njim se v standardiziranih laboratorijskih 
razmerah merijo emisije onesnaževal, kot so CO2, NOx, PM, PN in THC. 

Zakonodajni svežnji v zvezi z emisijami pri dejanski vožnji (RDE) 
Prvi sveženj77 vključuje osnovne značilnosti preskusa RDE, kot so specifikacija 
preskusne poti RDE, pojem družine vozil, specifikacija orodij, ki se uporabljajo za 
vrednotenje podatkov, tehnične zahteve opreme PEMS in obveznosti poročanja. 

Drugi sveženj78 vključuje področja, kot so specifikacija faktorjev skladnosti in časovni 
razpored izvajanja RDE ter uvedba dinamičnih parametrov in mejne vrednosti za 
povečanje nadmorske višine. 

Tretji sveženj79 vključuje uvedbo merjenja števila delcev (PN). Vsebuje tudi specifične 
zakonodajne določbe o hibridih ter postopek za vključitev zagona hladnega motorja in 
dogodkov regeneracije v preskus RDE. 

                                                      
77 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 (UL L 82, 31.3.2016, str. 1). 

78 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 (UL L 109, 26.4.2016, str. 1). 

79 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 (UL L 175, 7.7.2017, str. 708). 
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Četrti sveženj80 zajema preskuse skladnosti v prometu in nadzorne preskuse, 
preskušanje neodvisnih tretjih strani in metodologijo za ocenjevanje emisij pri dejanski 
vožnji. Z njim je prav tako določeno zmanjšanje faktorja skladnosti, s katerim se 
upoštevajo tehnične in statistične spremembe pri meritvah RDE, od 1,50 do 1,43. 

Priloga II — Specifikacije in meje preskusa RDE 
Preskus RDE mora biti v skladu s sklopom specifikacij in mej, določenih v zakonodaji, ki 
so povzete v tabeli 3. 

Tabela 3 – Specifikacije in meje preskusa RDE 

Specifikacije/parametri Določbe 

Celotno trajanje vožnje 90 do 120 minut 

Razdalja 

mestni del več kot 16 km 

izvenmestni 
del več kot 16 km 

avtocestni del več kot 16 km 

Sestava vožnje 

mestni del 29–44 % razdalje 

izvenmestni 
del  23–43 % razdalje 

avtocestni del 23–43 % razdalje 

Povprečne hitrosti 

mestni del 15–40 km/h 

izvenmestni 
del 60–90 km/h 

avtocestni del nad 90 km/h (nad 100 km/h najmanj 5 minut) 

Koristni tovor ≤ 90 % največje mase vozila 

Nadmorska višina 

zmerni pogoji 0–700 metrov nad morsko gladino 

razširjeni 
pogoji 700–1 300 metrov nad morsko gladino 

Razlika v nadmorski višini Največ 100 metrov razlike nadmorske višine med 
začetkom in koncem preskusa 

Skupno povečanje nadmorske višine 1 200 metrov na 100 km 

Temperatura okolja zmerni pogoji 0 do 30 °C 

                                                      
80 Uredba Komisije (EU) 2018/1832 z dne 5. novembra 2018 (UL L 301, 27.11.2018, str. 1). 
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razširjeni 
pogoji –7 do 0 °C in 30 do 35 °C 

Obdobje postankov 6–30 % časa v mestnem delu 

Največja hitrost 145 km/h (160 km/h pri 3 % vožnje po avtocesti) 

Uporaba pomožnih sistemov Se lahko uporabljajo kot na cesti (na primer 
samodejni sistemi zagon-ustavitev) 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zakonodaje in dela ICCT 

  

https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
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Ekipa Evropskega računskega sodišča 
Ta informativni dokument je sprejel revizijski senat I – Trajnostna raba naravnih virov, 
ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča Nikolaos Milionis. Nalogo je vodil član 
Evropskega računskega sodišča Samo Jereb, pomagali pa so mu vodja njegovega 
kabineta Kathrine Henderson, atašejka v njegovem kabinetu Jerneja Vrabič, vodilni 
upravni uslužbenec Michael Bain, vodja naloge Jindrich Dolezal ter revizorji Ernesto 
Roessing, João Nuno Coelho Dos Santos, Radostina Simeonova in Joachim Otto. 
Jezikovno pomoč je zagotovil Richard Moore. 

 
Od leve proti desni: João Nuno Coelho Dos Santos, Ernesto Roessing, Michael Bain, 
Jindrich Dolezal, Samo Jereb in Jerneja Vrabic. 

 

Slike 2, 3, 4 in 5 (kot so jih spremenili revizorji Evropskega računskega sodišča): © 
Mednarodni svet za čisti promet Licenca: CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Manipuliranje skupine Volkswagen s sistemi za emisije 
vozil, odkrito septembra 2015 v okviru t. i. škandala Diesel-
gate, je jasno pokazalo na problematiko razlik med emisi-
jami vozil, izmerjenimi v laboratoriju in na cesti.
V tem informativnem dokumentu so navedeni ukrepi, 
sprejeti na ravni Evropske unije in držav članic, ter opisane 
spremembe v sistemu za merjenje emisij vozil po septem-
bru 2015. Namen dokumenta ni oceniti, ali je bila težava s 
sprejetimi in predlaganimi ukrepi rešena.

© Evropska unija, 2019.
Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih 
pravic, je treba zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic. 
Naslovnica: © Evropska unija 2013 EP / Jennifer Jacquemart 
Slike 2, 3, 4 in 5 (kot so jih spremenili revizorji Evropskega računskega sodišča): © Mednarodni svet za čisti promet 
Licenca: CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1 

Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx 
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors


	vehicle-emission-SL
	BRP-Emissions-SL
	Vsebina
	Povzetek
	Uvod
	Onesnaženost zraka in toplogredni plini
	Merjenje emisij vozil v EU
	Škandal Dieselgate
	Cilj in pristop v tem informativnem dokumentu

	Pregled odziva EU na škandal Dieselgate
	Povzetek odziva
	Institucionalni odziv EU
	Odzivi držav članic na škandal

	Novi sistem za preverjanje emisij vozil
	Novi preskusni cikli
	Novi laboratorijski preskusni cikel
	Preskus emisij pri dejanski vožnji (RDE)

	Nova obvezna preverjanja emisij vozil v obtoku
	Poudarek ostaja na homologacijskem preskušanju
	Okrepljeni pregledi skladnosti v prometu
	Minimalne dejavnosti tržnega nadzora, obvezne od leta 2020

	Nove izvršne pristojnosti Komisije
	Preglednost podatkov
	Vključitev preskušanja tretjih strani v okvir izvrševanja

	Avtomobili, ki zelo onesnažujejo okolje, v obstoječem voznem parku
	Informacije o avtomobilih v obtoku
	Odpoklicanih je bilo na milijone vozil, vendar je učinek na emisije nejasen
	Nedovoljeni posegi v emisijske sisteme vozil
	Pobude v državah članicah za mesta z visoko onesnaženostjo zraka

	Nadomestilo potrošnikom zaradi škandala Dieselgate

	Zaključne pripombe
	Kratice in okrajšave
	Glosar
	Prilogi
	Priloga I — Ključna zakonodaja v zvezi s homologacijo vozil in preskušanjem emisij v EU
	Zakonodaja o homologaciji vozil v EU
	Globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP)
	Zakonodajni svežnji v zvezi z emisijami pri dejanski vožnji (RDE)

	Priloga II — Specifikacije in meje preskusa RDE

	Ekipa Evropskega računskega sodišča

	vehicle-emission-back-SL

