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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj, da bodo emisije iz osebnih vozil do leta 2020 dosegle raven 95 g CO2/km, zahteva 
zmanjšanja letne porabe goriva za 27 % glede na cilj, da bodo do leta 2015 emisije znašale 
130 g CO2/km. To naj bi spodbudilo raziskave in inovacije v avtomobilski panogi, pospešilo 
rast in nastanek delovnih mest, prijaznih okolju, ter izboljšalo mednarodno konkurenčnost 
gospodarstva EU in hkrati zmanjšalo odvisnost EU od uvoza nafte. 

Glede na to, da cilji zakonodajnega predloga uživajo široko podporo, pripravljavka mnenja 
predlaga omejeno število predlogov sprememb, katerih namen je okrepiti cilje zakonodajnega 
predloga:  

i) Cilj za obdobje po letu 2020

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 določitev 
cilja za leto 2025 (a) avtomobilski industriji zagotovila gotovost pri načrtovanju in naložbah; 
(b) spodbudila trg vozil z zelo nizkimi emisijami ogljika; (c) ohranila vodilno vlogo EU na 
področju izdelave čistejših vozil z bolj učinkovito porabo goriva; in (d) poslala jasen politični 
signal, da je treba emisije nenehno zmanjševati. Evropski parlament ima možnost voditi 
razpravo o obdobju po letu 2020.

Pripravljavka mnenja predlaga za leto 2025 cilj v razponu od 65 do 75 g CO2 /km. Natančen 
cilj bi morala predlagati Komisija v zakonodajnem predlogu, ki bi ga glede na pričakovano 
sprejetost tehnologij z nizkimi emisijami na trgu morala predložiti do konca leta 2014. Treba 
je vedeti, da je bil v ZDA cilj za leto 2025 že določen.

ii) Shema, ki predstavlja alternativo olajšavam 

Predlog Komisije uvaja shemo olajšav za vozila z emisijami pod 35 g CO2/km med letoma 
2020 in 2023 z množiteljem 1,3, ki bi bila omejena na največ 20.000 vozil na proizvajalca 
med trajanjem sheme. Slabost olajšav je, da te na eni strani proizvajalce vozil spodbujajo k 
proizvodnji večjega števila vozil z izjemno nizkimi emisijami, na drugi strani pa jim 
omogočajo prodajo večjega števila vozil z višjimi emisijami, kar slabi doseganje cilja v zvezi 
z emisijami CO2.

Pripravljavka mnenja namesto olajšav predlaga drugo možnost, ki bi olajšala in pospešila 
proces uvajanja večjega števila osebnih vozil z izjemno nizkimi emisijami ogljika na trg 
Unije, tako da bi spodbudila in nagradila proizvajalce, ki so vlagali v tehnologije z nizkimi 
emisijami. Proizvajalcem, ki prodajo več kot 5 % vozil z emisijami pod 50 g CO2/km, se cilj 
dovoljenih emisij poveča za 2 g (npr. 97 g namesto 95 g CO2/km), medtem ko se cilj tistim, 
ki prodajo manj kot 4 % vozil, zmanjša za 1 g. 

iii) Kazalnik uporabnosti – masa ali odtis vozila

Čeprav ima masa vozila velik vpliv na porabo goriva in emisije CO2, je Komisija v svojem 
predlogu ohranila kazalnik uporabnosti, ki temelji na masi vozila. Glede na analizo presoje 
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vpliva pa bi bilo stroškovno bolj smotrno, da se namesto mase kot kazalnika uporabi odtis 
vozila, saj se le tako lahko v zadostni meri spodbudi zmanjšanje mase vozil. Z uporabo odtisa 
vozila se omeji sprevržene spodbude k spremembi zasnove vozila. Odtis bi zlasti omogočil 
večja prizadevanja za zmanjšanje mase vozil kot možnosti za doseganje cilja.

Kljub temu, da ima odtis določene prednosti, pa sprememba kazalnika uporabnosti ne bi 
omogočila proizvajalcem gotovosti pri načrtovanju, saj je zelo verjetno, da so ti svoje načine 
za doseganje cilja do leta 2020 načrtovali na podlagi pričakovanja, da se bo ohranil kazalnik, 
ki je sedaj v veljavi. Zato pripravljavka mnenja predlaga dvojni sistem, ki omogoča uporabo 
odtisa namesto mase od leta 2016 dalje. Če lahko proizvajalci izbirajo med maso in odtisom, 
bodo skupni stroški doseganja njihovih ciljev CO2 nižji. 

iv) Neskladnost med emisijami pri homologaciji in pri dejanski uporabi vozil (preskusni 
cikel)

Posebej problematična je naraščajoča razlika med homologiranimi in dejanskimi emisijami 
novih osebnih vozil. Na podlagi pregleda literature in informacij, ki so jih posredovali 
homologacijski organi, je razvidno, da se za zmanjšanje emisij CO2 iz novih vozil v vedno 
večji meri uporabljajo prilagodljivosti. Po ocenah naj bi se emisije CO2, zabeležene pri 
homologaciji osebnih vozil, v zadnjem desetletju zaradi uporabe prilagodljivosti zmanjšale za 
11 % (razpon od 6–16%), kar predstavlja vsaj 1/3 zmanjšanj, doseženih v obdobju od 2002 do 
2010 (9,3 g/km od 26,8 g/km).1  

Možen učinek povečane uporabe prilagodljivosti ni pomemben samo z regulativnega vidika. 
Zmanjšanja pri homologacijskih preskusih, ki niso posledica tehnoloških izboljšav vozil, ne 
zmanjšajo porabe goriva pri dejanski uporabi vozila. To pomeni, da končni uporabniki takšnih 
vozil ne privarčujejo pri gorivu, kot je bilo obljubljeno, kar je zavajanje potrošnikov. 
Razočaranje potrošnikov nad dejansko porabo goriva lahko v končni fazi zmanjša njihovo 
podporo politiki EU na področju zmanjšanja emisij CO2. Prav tako lahko spremenljive ravni 
uporabe prilagodljivosti s strani različnih proizvajalcev povzročijo nepošteno konkurenco.  

Pripravljavka mnenja poudarja, da je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 715/20072, zato da 
bodo preskusni postopki primerno odražali emisije, ki nastanejo pri dejanski vožnji na cesti. 
Za obravnavo tega vprašanja se predlagajo številni predlogi sprememb.

                                               
1 Glej študije, ki so bile opravljene za Komisijo:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
2 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil 
glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem 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 – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
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.
Vendar pa so študije, ki jih je izvedla 
Komisija, pokazale, da preskusni postopki, 
ki se uporabljajo za merjenje emisij CO2 v 
skladu z navedeno uredbo, niso preprečili 
povečane uporabe prilagodljivosti s strani 
proizvajalcev, kar ima za posledico 
domnevno zmanjšanje emisij CO2, ki ni 
rezultat tehnoloških izboljšav in ga ni 
mogoče doseči z dejansko vožnjo po cesti. 
Uredbo (ES) št. 715/2007 bi zato bilo 
treba nujno in najpozneje do konca leta 
2014 spremeniti in tako zagotoviti, da 
preskusni postopki ustrezno odražajo 
emisije CO2, ki nastanejo pri dejanski 
vožnji na cesti. 
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Da se zagotovi sprejetost vozil z 
izredno nizkimi emisijami 
ogljika/električnih vozil na trgu, je treba 
po vsej Uniji razviti ustrezno 
infrastrukturo, ki bo omogočila ponudbo 
alternativnih goriv in električne energije 
za vozila, vključno z gosto mrežo točk za 
polnjenje na vseh ustreznih lokacijah, na 
katerih je več ur parkirano veliko 
električnih vozil, na primer na parkiriščih 
P&R (parkiraj in se pelji). Vozila bi se 
morala napajati predvsem z odvečno 
vetrno oziroma sončno električno 
energijo. Poleg tega se priporoča uvedba 
zamenljivih registrskih tablic na evropski 
ravni, da se lahko v večji meri uporabljajo 
električna vozila za kratke razdalje. 

Obrazložitev

Električna vozila so smiselna zlasti takrat, kadar se uporabljajo kot skladišče za odvečno 
vetrno in sončno energijo. Vendar je za to potrebna ustrezna infrastruktura. Poleg tega lahko 
zamenljive registrske tablice po nemškem/avstrijskem zgledu spodbudijo k nabavi majhnih 
električnih vozil za dnevno vožnjo na delo v drug kraj, medtem ko se za družinske vožnje še 
naprej uporablja večje vozilo.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
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obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi preprečenih emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 500 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi preprečenih emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 1000 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

Obrazložitev

Odstopanje bi moralo veljati za male proizvajalce, ki so odgovorni za letne registracije manj 
kot 1000 novih osebnih vozil, zaradi visoke administrativne obremenitve.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
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. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, ki bi moralo 
biti, potem ko bo končano, čim prej 
vključeno v zakonodajo Unije. Komisija 
mora preučiti, ali je treba pri integraciji 
svetovnega preskusnega postopka za 
lahka tovorna vozila v zakonodajo Unije 
tega dopolniti z dodatnimi določbami, da 
bodo preskusni postopki ustrezno odražali 
emisije ogljika pri dejanski vožnji na cesti.
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.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb 
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb 
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase in odtisa 
vozila in regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
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 
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 

(14) Komisija je ocenila razpoložljivost 
podatkov o odtisih in možnost, da bi se 
uporabljali kot kazalniki uporabnosti v 
formulah iz Priloge I. Ti podatki so na 
voljo in možnost njihove uporabe je bila 
obravnavana v oceni učinka. Na podlagi 
navedene ocene je bilo ugotovljeno, da bi 
bilo treba kot kazalnik uporabnosti v 
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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.

formuli za leto 2020 uporabiti maso, ker so 
proizvajalci svoje načine za doseganje 
cilja do leta 2020 načrtovali na podlagi 
pričakovanja, da se bo ohranil kazalnik, 
ki je sedaj v veljavi. Vendar bi nižji stroški
in prednosti odtisa upravičili uporabo 
slednjega kot kazalnika uporabnosti od 
leta 2025 dalje. Zato je za zagotovitev 
nemotenega prehoda na prihodnjo 
nadomestitev mase z odtisom primerno 
uvesti formulo, ki temelji na odtisu in ki jo 
lahko proizvajalci od leta 2016 dalje 
uporabljajo kot alternativo k formuli, ki 
temelji na masi.

Obrazložitev

Glavna prednost odtisa v primerjavi z maso je ta, da ta ne diskriminira zmanjševanje mase 
vozila kot strategije za zmanjšanje emisij CO2. Sedanji sistem, ki temelji na masi vozila, 
kaznuje zmanjšanje mase vozila. Če proizvajalec vozila zmanjša maso svojih vozil, se njegove 
emisije zmanjšajo, vendar bo zato soočen z ostrejšim ciljem. V sedanjem regulativnem okviru 
je tako zmanjšanje mase vozila kot strategije za zmanjšanje CO2, še posebej neprivlačno, kar 
ima za posledico večjo porabo goriva in večje emisije CO2.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Emisije toplogrednih plinov, 
povezane z oskrbo z električno energijo in 
proizvodnjo vozil ter njihovo uporabo, so 
bistvene sestavine sedanjega ogljičnega 
odtisa cestnega prometa v celoti, katerih 
pomen se bo v prihodnosti verjetno še 
povečal. Zato je treba sprejeti ukrepe, ki 
bodo proizvajalce usmerjali v iskanje 
optimalnih rešitev, pri čemer se bodo 
upoštevale zlasti emisije toplogrednih 
plinov, ki so povezane s proizvodnjo 
električne energije za uporabo vozil, kot 
sta električna energija in alternativna 
goriva , ter ki bodo zagotovili, da te 
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emisije v predhodnih fazah proizvodne 
verige ne bodo nevtralizirale koristi, ki jih 
prinaša izboljšana uporaba električne 
energije v vozilih, ki je cilj te uredbe. Zato 
je primerno, da Komisija pri prihodnjem 
pregledu te uredbe za obdobje po letu 
2020 preuči regulativni pristop, ki bo 
upošteval emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri oskrbi z električno energijo, 
ter življenjski cikel vozila.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
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 
2a:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj v okvirnem razponu 
od 65 do 75 g CO2/km za povprečne 
emisije, kot je navedeno v členu 13(5).“

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4, člen 8(4)(b) in (c), člen 9 in 
člen 10(1)(a) in (c) se ne uporabljajo za 
proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot 
500 novih osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 

Člen 4, člen 8(4)(b) in (c), člen 9 in 
člen 10(1)(a) in (c) se ne uporabljajo za 
proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot 
1000 novih osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 
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koledarskem letu.“ koledarskem letu.“

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izračunu 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. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil 
s specifičnimi emisijami CO2 pod 
50 g/km v obdobju 2020–2023 šteje za 
1,5 osebnega avtomobila, po letu 2024 
pa za en osebni avtomobil.

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov, ki se upoštevajo pri
uporabi množiteljev iz odstavka 1, v 
obdobju 2020–2023 ne sme presegati 
20.000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.

2. Povečanje povprečnega cilja 
specifičnih emisij, ki temelji na
uporabi množitelja, določenega v 
odstavku 1 za obdobje 2020–2023 se 
omeji na 2,5 g CO2/km na leto za 
posameznega proizvajalca.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 8 se doda naslednji odstavek 4a:
Če država članica pri preverjanju 
skladnosti proizvodnje v skladu s členom 
12(3) Direktive 2007/46/ES, ugotovi, da 
emisije CO2 za proizvedeno vozilo 
bistveno odstopajo od odobrenega tipa, to 
sporoči Komisiji skupaj s podrobnostmi, 
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ki so navedene v Prilogi II k tej uredbi. 
Specifične emisije CO2 za tip vozila, za 
katere je bilo ugotovljeno odstopanje, se 
ustrezno prilagodijo v izračunu 
povprečnih emisij CO2 v naslednjem 
koledarskem letu.“

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 8 se doda naslednji odstavek 4b:
"(4b) Komisija na podlagi najboljših 
razpoložljivih virov informacij spremlja 
dejanske vrednosti emisij CO2 po tipu 
vozila in proizvajalcu ter v svojih letnih 
poročilih o spremljanju objavi primerjavo 
teh vrednosti z vrednostmi pri 
homologaciji. 

Obrazložitev

Številni viri zagotavljajo podatke o dejanski porabi goriva pri vožnji. To med drugim pomeni 
naslednje: podatki, ki jih zbirajo in sporočajo posamezniki o njihovi porabi goriva; 
spremljanje porabe goriva zakupljenih vozil; preskusi, ki jih opravljajo 
potrošniki/avtomobilistične organizacije. Podatke iz teh in drugih virov je mogoče združiti, da 
se ugotovi odstopanja med dejansko porabo goriva in porabo goriva pri homologaciji ter da 
se omogoči primerjava porabe goriva vozil različnih proizvajalcev.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 2 – prvi pododstavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Do 31. oktobra 2014 in nato vsaka tri leta 
se sprejmejo ukrepi za spremembo Priloge 
I za prilagoditev števila M0, opredeljenega 
v navedeni prilogi, povprečni masi novih 
osebnih avtomobilov iz preteklih treh 
koledarskih let..“

Do 31. oktobra 2014 in nato vsaka tri leta 
se sprejmejo ukrepi za spremembo 
Priloge I za prilagoditev števil M0 in F0, 
opredeljenega v navedeni prilogi, 
povprečni masi in odtisu novih osebnih 
avtomobilov iz preteklih treh koledarskih 
let.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V člen 13(3) se vstavi naslednji 
pododstavek 1a:
„Za zagotovitev ustreznega odražanja 
dejanskih emisij in natančne 
primerljivosti izmerjenih vrednosti CO2 
Komisija v skladu s členom 14(3) Uredbe 
(ES) št. 715/2007 zagotovi, da se tisti 
elementi preskusnega postopka, ki imajo 
bistven vpliv na izmerjene emisije CO2 
natančno določijo in tako proizvajalcem 
prepreči, da uporabijo prilagodljivost pri 
preskusnem ciklu.“ 

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V člen 13(3) se vstavi naslednji 
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pododstavek 1b:
„Da se preveri, ali emisije CO2 vozil iz 
proizvodnje ustrezajo vrednostim 
odobrenega tipa vozila, je treba zagotoviti, 
da so vrednosti zračnega in kotalnega 
upora izmerjene na vozilu, pri katerem je 
bila preverjena skladnost proizvodnje.“

Obrazložitev

Bistveno je, da je bil na vozilu, pri katerem je bila preverjena skladnost proizvodnje, 
opravljen preskus v prostem teku, da so se lahko določile vrednosti zračnega in kotalnega 
upora, ki so nujne za preskus z dinamometrom, ki je del preskusa skladnosti proizvodnje. To 
bi nadomestilo sedanjo situacijo, v kateri se uporabljajo nastavitve dinamometra iz prvotnega 
preskusa vozila. Razlog je v tem, da je iz preskusne dokumentacije razvidno, da pogosto z 
vozilom iz proizvodnje ni mogoče ponoviti vrednosti prvotnega preskusa v prostem teku.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka b c (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V člen 13 se vstavi naslednji odstavek 3a:
Komisija preuči koristi, ki bi jo prinesla 
vključitev emisij, ki so rezultat porabe 
energije glavnih naprav v vozilu, v 
vrednosti emisij CO2 pri homologaciji, in 
po potrebi pripravi predloge za uveljavitev 
te zamisli v obdobju po letu 2020.“

Obrazložitev

Naprave, ki porabljajo električno energijo, sedaj med preskusnimi postopki niso aktivirane, 
na primer klimatska naprava in luči ne delujejo.
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Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija na podlagi novega svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila do 31. decembra 2015 pregleda cilje 
specifičnih emisij, načine in druge vidike te 
uredbe, da se določijo cilji emisij CO2 za 
nove osebne avtomobile za obdobje po letu 
2020 ter do leta 2025 doseže cilj v 
okvirnem razponu od 65 g CO2/km do 75 
g CO2/km, razen če je smotrn nižji cilj 
zaradi uporabe tehnologij z nizkimi 
emisijami ogljika in njihove sprejetosti na 
trgu.

Komisija na podlagi takšnega pregleda, ki 
vključuje splošno oceno učinka na 
avtomobilsko industrijo in njene odvisne 
industrije, po potrebi pripravi predlog za 
spremembo te uredbe na način, ki bo kar 
se da stroškovno učinkovit in 
nepristranski glede konkurence ter bo 
zagotavljal dosego dolgoročnih ciljev 
Unije v boju proti podnebnim 
spremembam.“
V okviru pregleda Komisija tudi poroča o 
emisijah, ki so povezane z oskrbo vozila z 
električno energijo, ter po potrebi predloži 
predloge, kako bi bilo treba take emisije 
upoštevati v skladu s to uredbo.
Vsaka sprememba predpisanega 
preskusnega postopka za merjenje 
specifičnih emisij CO2, ki je določen v 
Uredbi (ES) št. 715/2007 in Uredbi (ES) 
št. 692/2008, se v celoti upošteva z 
uveljavljanjem korelacije. 
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 14 a (novo) - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz drugega pododstavka člena 8(9), 
člena 11(8), tretjega pododstavka 
člena 13(2) in člena 13(7) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te uredbe].

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz drugega pododstavka člena 8(9), 
člena 11(8), tretjega pododstavka 
člena 13(2) in člena 13(7) se Komisiji 
podeli za obdobje petih let od [datum 
začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet najpozneje tri mesece 
pred koncem posameznega obdobja ne 
nasprotuje temu podaljšanju.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 –točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V točki 1 Priloge I se podtočka (b) 
nadomesti z naslednjim:
"(b) Od leta 2016:
Uporabi se eno od naslednjih formul:
i) Specifične emisije CO2 = 130 + a × (M 
– M0)
Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
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členom 13(2)
a = 0,0457.
ii) Specifične emisije CO2 = 130 + b × (F 
- F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m2)
F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)
b = 17,6"

Obrazložitev

Kljub temu, da ima odtis določene prednosti, pa sprememba kazalnika uporabnosti ne bi 
omogočila proizvajalcem gotovosti pri načrtovanju, saj je zelo verjetno, da so ti svoje načine 
za doseganje cilja do leta 2015 načrtovali na podlagi pričakovanja, da se bo ohranil kazalnik, 
ki je sedaj v veljavi. Zato pripravljavka mnenja predlaga dvojni sistem, ki omogoča uporabo 
odtisa namesto mase od leta 2016 dalje. Če lahko proizvajalci izbirajo med maso in odtisom, 
potem bodo skupni stroški doseganja njihovih ciljev nižji ter tako omogočili spodbude za 
zmanjšanje mase vozil. Vrednost b=17,6 izvira iz ocene vpliva Evropske komisije in ustreza 
60-odstotnem padcu krivulje ter zagotavlja sprejemljivo porazdelitev obremenitve med 
proizvajalci.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Od leta 2020: "(c) Od leta 2020:

Uporabi se eno od naslednjih formul:
Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

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

Kjer: Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)

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

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

a = 0,0333. a = 0,0333.
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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 = 17,6"

Obrazložitev

Predlog spremembe ima isti cilj kot predlog spremembe 17. Formula, ki temelji na odtisu, se 
prilagodi tako, da odraža cilj 2020 (95 g CO2/km).

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Prilogi I se doda naslednja točka 2a:
Proizvajalec uporabi isti kazalnik 
uporabnosti (maso ali odtis) za vso paleto 
vozil. 

Obrazložitev

Proizvajalci imajo možnost, da izbirajo med maso ali odtisom kot kazalnikom uporabnosti za 
določitev svoje skladnosti z njihovimi cilji CO2. Če bi jim bila ta možnost dana za vsak tip 
vozila v njihovi paleti, bi to imelo za posledico maksimalno oslabitev ambicije brez 
zagotavljanja močnih spodbud za zmanjšanje mase vozil. Proizvajalci bi za vsako vozilo 
enostavno izbrali kazalnik uporabnosti, za katerega je potrebno najmanj napora. To jih ne bi 
spodbudilo k vključitvi zmanjšanja mase vozil v splošno strategijo.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Prilogi I se doda naslednja točka 2b:
Ko se proizvajalec odloči, da za določitev 
skladnosti z njegovimi specifičnimi 
emisijami uporabi kot kazalnik 
uporabnosti odtis, se morda v naslednjih 
letih ne bo več odločil za vrnitev na maso.

Obrazložitev

Ko se proizvajalec odloči, da za določitev skladnosti z njegovimi specifičnimi emisijami 
uporabi kot kazalnik uporabnosti odtis, se morda v naslednjih letih ne bo več odločil za 
vrnitev na maso. S tem se preprečijo sprevržene spodbude za spremembo zasnove vozil, ki bi 
ogrozile zastavljene cilje CO2 ter z njimi povezane gospodarske koristi.
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