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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 11. julija 2012 predstavila predlog za pregled Uredbe (ES) 443/2009, ki določa 
okvir za zmanjšanje emisij CO2 za nova osebna vozila do leta 2020. da bi zagotovila načine, 
brez katerih v drugem obdobju do leta 2020 ne bo mogoče doseči cilja 95 g CO2/km.

Načini so vidiki izvajanja, ki vplivajo na to, kako je cilj emisij dosežen. Predlog Komisije 
pušča večino načinov nespremenjenih, razen v naslednjih primerih:
– premijske točke za vozila, katerih emisije so nižje od 35g CO2/km se uvedejo med 

letoma 2020 in 2023 z množiteljem 1,3 ter so omejene na skupno število 20.000 
vozil na proizvajalca v času trajanja sheme;

– cilj glede odstopanja za ozko specializirane proizvajalce je za leto 2020 posodobljen 
in proizvajalci, ki so odgovorni za manj kot 500 registracij novih osebnih vozil na 
leto, izvzeti iz obveznosti doseganja cilja glede emisij CO2;

– ekološke inovacije se ohranijo pri izvajanju revidiranih preskusnih postopkov;

Poleg tega so določbe o postopku v odboru posodobljene tako, da so združljive z Lizbonsko 
pogodbo.

Pripravljavka mnenja na splošno pozdravlja pregledano uredbo. Glede na to, da si večina 
proizvajalcev prizadeva do leta 2015 in 2020 doseči cilje emisij CO2, kot so bili dogovorjeni v 
letu 2009, v tej fazi ne bi bilo zaželeno obsežno spreminjati načinov za doseganje cilja 95 g 
CO2/km v letu 2020. Vendar Komisija ne obravnava ustrezno nekaterih pomembnih vprašanj 
v svojem predlogu. 

Posebej problematična je naraščajoča razlika med homologiranimi in dejanskimi emisijami 
novih osebnih vozil, ki po ocenah Komisije znaša od 15 do 30 %. Glavni vzrok razlike je v 
metodah, ki jih uporabljajo proizvajalci vozil pri merjenju emisij CO2 v skladu s sedanjim 
preskusnim postopkom. To razliko je treba preučiti, nenazadnje tudi zato, ker zmanjšanje 
emisij CO2 pomeni neposreden prihranek goriva za potrošnike in posledično manjši uvoz 
nafte. 

Pripravljavka mnenja zato želi, da Komisija do leta 2014 pregleda sedaj veljavni preskusni 
postopek za merjenje specifičnih emisij CO2, ki je bil določen v Uredbi (ES) št. 715/2007 in v 
njenih izvedbenih ukrepih. Komisija bi morala biti do januarja 2015 zmožna posodobiti 
preskusni cikel EU. To bi se moralo zgoditi ne glede na to, ali bo do takrat globalni preskusni 
postopek za lahka vozila končan ali ne, saj je varčevanje z gorivom v interesu evropskih 
potrošnikov neodvisno od mednarodnega napredka. Novi postopek se lahko kasneje vključi v 
evropski vozni cikel, cilji emisij CO2 za posamezne proizvajalce pa prilagodijo. Možnost 
merjenja ekoloških inovacij izven preskusnega cikla se pri posodabljanju testnega cikla v letu 
2015 ne bi smela ohraniti.

Slabost predloga Komisije je pomanjkanje vizije za obdobje po letu 2020. Medtem ko ni 
mogoče natančno napovedati smeri razvoja tehnoloških izboljšav do leta 2025, pa bi industriji 
lahko koristil jasen politični signal. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti cilje emisij CO2 za 
leto 2025. Takšen cilj bo industriji omogočil dovolj časa in se bo ponovno preučil, da bo 
njegovo doseganje uresničljivo na socialno in ekonomsko sprejemljiv način. 
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V ZDA je bil cilj za leto 2025 že določen in zahteva od proizvajalcev vozil, da od 2011 do 
2025 prepolovijo porabo goriva povprečnega prodanega vozila. Ker mora EU ostati na čelu 
globalne tekme za čistejša vozila, bi morala sprejeti podobno ambiciozen tempo izboljšav. 
Petdeset odstotno zmanjšanje ciljev iz leta 2011 bi pomenilo cilj emisij, ki ne presega 70 g 
CO2/km. V najnovejši študiji, ki jo je v letu 2012 opravila družba Ricardo-AEA, je bilo
ugotovljeno, da je cilj emisij 70g CO2/km najbolj primeren za leto 2025 in izračunano, da se 
ga lahko doseže samo z 7-odstotnim deležem vozil z izjemno nizkimi emisijami in približno 
20 % hibridnih vozil. 

Takšen cilj bi zagotovil nadaljevanje vlaganj v razvoj alternativnih pogonov in ustvaril 
dodatno rast in visokotehnološka delovna mesta v Evropi. Družba McKinsey ocenjuje, da bo 
v EU do leta 2030 ustvarjenih 110.000 novih delovnih mest v proizvodnji in v R&R zaradi 
potrebe po proizvodnji vozil z učinkovitejšo porabo goriva. Komisija se strinja, da je za 
kazalnik uporabnosti bolje uporabiti odtis kot pa maso vozila ter meni, da bi bilo za cilj za 
leto 2025 smiselno preiti na kazalnik uporabnosti, ki temelji na odtisu, proizvajalcem pa v 
obdobju od 2015 do 2020 omogočiti, da izberejo med enim ali drugim kazalnikom.

Pripravljavka mnenja tudi predlaga, da se spremeni člen v zvezi z ugodnostmi. Slabost 
ugodnosti je ta, da te na eni strani proizvajalce vozil spodbujajo, da proizvajajo več vozil z 
izjemno nizkimi emisijami, na drugi strani pa jim omogočajo, da prodajo več vozil z višjimi 
emisijami, kar slabi doseganje cilja v zvezi z emisijami CO2. Pripravljavka mnenja zato 
predlaga uvedbo prilagodljivega programa ugodnosti, ki je podoben kalifornijskemu 
programu za vozila z nizkimi emisijami ogljika, kar bo pospešilo razvoj in uporabo 
alternativnih pogonov, kot so električni akumulatorji in gorivne celice ter zagotovilo ustrezna 
vlaganja v tehnologije z izjemno nizkimi emisijami ogljika. Ohlapnejši cilji v zvezi z 
emisijami CO2 za leto 2025 bodo spodbudili pionirje, hkrati pa omogočili, da proizvajalci, ki 
se niso odločili za prispevek k zgodnjemu razvoju vozil z izjemno nizkimi emisijami ogljika, 
dodatno izboljšujejo svoja konvencionalna vozila po letu 2020.

Komisija, države članice ter regionalni in lokalni organi morajo opredeliti ter širiti najboljše 
prakse pri spodbujanju povpraševanja po vozilih z izjemno nizkimi emisijami, tako da se 
zdrava rast prodaje v nekaterih evropskih državah razširi tudi na vse druge države članice.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 

(2) Globalni trg za razvoj naprednih 
tehnologij, ki izboljšujejo učinkovitost 
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95 g CO2/km emisije CO2 še naprej meriti 
v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških 
in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) 
in o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami.

vozil, je trg v vzponu. Nadaljnji razvoj teh 
trgov je v skladu z vodilno pobudo za 
Evropo, gospodarno z viri v okviru 
strategije 2020, ki podpira prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo, ki učinkovito 
izkorišča vire. Da bi spodbudili nadaljnje 
inovacije na tem področju, je treba v tej 
uredbi določiti dolgoročni cilj za leto 
2025.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je v prvih fazah njihovega 
trženja primerno začasno in v omejem 
obsegu pospešiti in olajšati postopek 
njihovega uvajanja na trg Unije.

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je v prvih fazah njihovega 
trženja primerno začasno in v omejem 
obsegu pospešiti in olajšati postopek 
njihovega uvajanja na trg Unije. Komisija, 
države članice ter regionalni in lokalni 
organi morajo opredeliti ter širiti 
najboljše prakse pri spodbujanju 
povpraševanja po vozilih z izjemno 
nizkimi emisijami, tako da se zdrava rast 
prodaje v nekaterih evropskih državah 
razširi tudi na vse druge države članice.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 

(7) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
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letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile. Zato 
je primerno, da se ti vidiki pregledajo, da 
Komisija pripravi poročilo in da se po 
potrebi pripravijo predlogi za cilje po letu 
2020.

letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile. Zato 
je primerno, da se ti vidiki pregledajo in da 
Komisija pripravi poročilo o emisijah CO2
za nova osebna vozila za cilje po letu 2020, 
vključno s ciljem 70g CO2/km za leto 
2025.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to so v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 443/2009 določene mejne 
vrednosti emisij za leto 2020, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Ko 
bodo preskusni postopki spremenjeni, bi 
bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

(8) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. 
Sedanje izvajanje regulativnega postopka 
Unije za merjenje specifičnih emisij CO2
prispeva k beleženju nižjih emisij od 
dejanskih, ki so zabeležene pri uporabi 
vozila na cesti. Postopke merjenja iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 
o homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil in njenih izvedbenih 
ukrepih je treba najkasneje do leta 2014 
nujno spremeniti, da se ta razlika odpravi.
Pregled testnih postopkov tudi sedaj
poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
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končano. Glede na to so v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 443/2009 določene mejne 
vrednosti emisij za leto 2020, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Ko 
bodo preskusni postopki spremenjeni, bi 
bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Emisije CO2 se bodo tudi v prihodnje 
merile v skladu z uredbo (ES) št. 715/2007 
in njenimi izvedbenimi ukrepi in 
inovativnimi tehnologijami, dokler jih ne 
bo nadomestil nov, izboljšan in bolj 
primeren postopek, ki bo temeljil na 
globalnem preskusnem postopku za lahka 
vozila Ekonomske komisije Združenih 
narodov. Zato je treba postopke merjenja 
Unije iz Uredbe (ES) št. 715/2007 do leta 
2014 spremeniti, da bodo natančneje 
odražali dejanske emisije vozil pri vožnji.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija je ocenila razpoložljivost 
podatkov o odtisih in možnost, da bi se 
uporabljali kot kazalniki uporabnosti v 

(14) Komisija je ocenila razpoložljivost 
podatkov o odtisih in možnost, da bi se 
uporabljali kot kazalniki uporabnosti v 
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formulah iz Priloge I. Ti podatki so na 
voljo in možnost njihove uporabe je bila 
obravnavana v oceni učinka, pri čemer je 
na podlagi navedene ocene ugotovljeno, da 
bi bilo treba kot kazalnik uporabnosti v 
formuli za leto 2020 uporabiti maso.
Vendar bi bilo treba pri prihodnjem 
pregledu preučiti nižje stroške in 
prednosti, ki bi nastali zaradi prehoda na 
odtis kot kazalnik uporabnosti.

formulah iz Priloge I. Ti podatki so na 
voljo in možnost njihove uporabe je bila 
obravnavana v oceni učinka, pri čemer je 
na podlagi navedene ocene ugotovljeno, da 
bi bilo treba kot kazalnik uporabnosti v 
formuli za leto 2020 uporabiti maso.
Vendar, glede na nižje stroške in prednosti, 
ki bi nastali zaradi prehoda na odtis kot 
kazalnik uporabnosti, se bo odtis uporabil 
kot kazalnik uporabnosti za cilj za leto 
2025, proizvajalci pa bodo imeli možnost 
uporabiti ta kazalnik v obdobju od 2015 
do 2020.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„Od leta 2025 dalje ta uredba določa cilj 
70g CO2/km za povprečne emisije novih 
osebnih vozil glede na meritve v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008."

Or. en

Obrazložitev

Cilj 70 g/km v letu 2025, ki je naveden v resoluciji Parlamenta z dne 24. oktobra 2007 
(2007/2119(INI)) bo zagotovil nadaljevanje vlaganj v razvoj alternativnih pogonov ter 
ustvaril dodatna visokotehnološka delovna mesta v Evropi. Določeno je, da bo do leta 2030 
ustvarjenih 110.000 novih delovnih mest v proizvodnji ter v raziskavah in razvoju, zlasti v 
kemijskem in elektronskem sektorju, zaradi potrebe po proizvodnji vozil z bolj učinkovito 
porabo goriva..
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za členom 5 se vstavi naslednji člen: Vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a „Člen 5a

Olajšave za cilj 95 g CO2/km Prilagodljiv program ugodnosti za vozila z 
nizkimi emisijami ogljika

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Da lahko proizvajalec določi skladnost 
s svojimi specifičnimi cilji emisij iz člena 
4, ob upoštevanju visokih stroškov 
raziskav in razvoja ter stroškov na enoto 
proizvodnje zgodnjih generacij vozil z 
izjemno nizkimi emisijami ogljika ter 
potrebe po spodbujanju in olajšanju 
prihoda takšnih vozil na trg Unije od leta 
2020 dalje, se specifične emisije 
posameznega proizvajalca:

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

(a) ki proda manj kot 1 % novih osebnih 
vozil, katerih specifične emisije CO2 ne 
presegajo 35 g CO2/km, zmanjšajo za 2 g;

(b) ki proda manj kot 2 % novih osebnih 
vozil, katerih specifične emisije CO2 ne 
presegajo 35 g CO2/km, zmanjšajo za 1 g;
(c) ki proda več kot 3 % novih osebnih 
vozil, katerih specifične emisije CO2 ne 
presegajo 35 g CO2/km, povečajo za 1 g;
(d) ki proda več kot 4 % novih osebnih 
vozil, katerih specifične emisije CO2 ne 
presegajo 35 g CO2/km, povečajo za 2 g;
2. Države članice lahko javno objavijo 
število vozil na proizvajalca s specifičnimi 
emisijami CO2, ki ne presegajo 35 g 
CO2/km do 28. februarja vsakega leta, ob 
upoštevanju predhodnega koledarskega 
leta, ki se začne ...+.
3. Vsako leto do 28. februarja Komisija ob 
upoštevanju predhodnega koledarskega 
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leta, ki se začne ...+, izračuna vpliv 
pozitivnih in negativnih točk v okviru 
prilagodljivega programa na cilj iz člena 
1.“
____________________
+ UL: prosimo vstavite leto začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Skladnost med uporabo
1. Določbe za skladnost vozil med 
uporabo, določene v členu 9 in Prilogi II 
Uredbe (ES) št. 692/2008, se smiselno 
uporabljajo za porabo goriva in emisije 
CO2 osebnih vozil med njihovo običajno 
uporabno dobo pri normalnih pogojih 
uporabe.
2. Rezultatom preskušanja med uporabo 
se priloži poročilo o preverjanju, ki ga je 
opravil neodvisen in certificiran organ, ki 
je ocenil, ali je preskušanje med uporabo 
potekalo v običajnih pogojih in ali so bile 
prilagoditve zagotovljene.
3. Države članice javnosti v elektronski 
obliki omogočijo dostop do rezultatov 
preskušanja med uporabo in priloženo 
poročilo o preverjanju v skladu z 
Direktivo 2003/4/ES ter Komisiji v treh 
mesecih posredujejo predhodno omenjene 
rezultate in poročilo o preverjanju.
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4. Če izmerjena vrednost emisij C02 za 
osebna vozila pri preskušanju med 
uporabo preseže njihove specifične 
emisije CO2 iz člena 8(2) za več kot 4 %, 
Komisija ponovno izračuna povprečne 
specifične emisije CO2 za proizvajalce v 
predhodnih letih, da določi skladnost s 
ciljem specifičnih emisij v skladu s 
členom 8. Glede na ponovne izračune se 
vsaka prekoračitev cilja specifičnih emisij 
upošteva pri premijah za presežne emisije 
v skladu s členom 9.
5. Komisija vodi centralni register 
rezultatov preskušanja med uporabo, ki so 
jih sporočili nacionalni organi, in na letni 
ravni objavi strnjeno poročilo. Centralni 
register in strnjeno poročilo je v 
elektronski obliki dostopno za javnost.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka b
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Drugi pododstavek odstavka 3 se črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
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emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020, vključno s ciljem 70 
g CO2/km za leto 2025.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Od leta 2020: (c) Od leta 2020:

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)

M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)

a = 0,0333.

Uporabi se eno od naslednjih formul:

i) Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)
Kjer:

M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)
a = 0,0333.

ii) Specifične emisije CO2 = 95 + b × (F -
F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m2)
F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)
b = 60 % nagib krivulje omejene 
vrednosti.
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Or. en

Obrazložitev
Da se proizvajalcem vozil zagotovi gotovost v prehodnem obdobju in omogoči polna 
prilagodljivost za prihodnje revizije, se formula, ki temelji na odtisu uvede za cilj leta 2020 in 
uporabi vzporedno s formulo, ki temelji na masi. Če imajo proizvajalci možnost, da izbirajo 
med ciljem, ki temelji na masi ali na odtisu, potem bodo stroški doseganja njihovih ciljev CO2
nižji.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točki 1 Priloge I se doda 
naslednja točka:
"(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 70 + b × (F - F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m2)
F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)
a = 60 % nagib krivulje omejene 
vrednosti.“

Or. en


