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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osebna in dostavna vozila skupaj ustvarijo več kot polovico vseh emisij toplogrednih plinov 
prometnega sektorja v Evropi. Medtem ko se emisije toplogrednih plinov iz drugih sektorjev 
na splošno zmanjšujejo, so se emisije iz prometa od leta 1990 povečale za 23 %. 

Cilj za leto 2020 za dostavna vozila, in sicer 147 g CO2/km, pomeni zmanjšanje letne porabe 
goriva za 17 % v primerjavi s ciljem za leto 2017, ki znaša 175 g. 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 tehnično analizo, ki je bila opravljena za oceno učinka, so na voljo tehnologije za 
doseganje cilja 147 g CO2/km, pri čemer je mogoče zahtevana znižanja doseči z nižjimi 
stroški, kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med sedanjimi povprečnimi specifičnimi emisijami CO2
iz novih lahkih gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 

Glede na široko podporo namenu tega zakonodajnega predloga pripravljavka mnenja predlaga 
omejeno število predlogov sprememb, katerih širši namen je okrepiti njegove cilje:  

i) Cilji po letu 2020

Slabost predloga Komisije je pomanjkanje vizije za obdobje po letu 2020. Natančne poti, ki jo 
bo ubral tehnološki razvoj do leta 2025, res ni mogoče predvideti, vendar bi z določitvijo cilja 
za to leto (a) avtomobilski industriji zagotovili gotovost glede načrtovanja in naložb; (b) 
spodbudili trg vozil z zelo nizkimi emisijami ogljika; (c) ohranili vodilni položaj EU v svetu 
na področju čistejših vozil z učinkovito porabo goriva in (d) dali jasen politični znak, da je 
treba dodatno zmanjšati emisije. Evropski parlament ima priložnost, da usmeri razpravo za 
obdobje po letu 2020.

Pripravljavka mnenja predlaga, da bi za leto 2020 določili cilj v razponu od 100 g CO2/km do 
115 g CO2/km. Komisija bi morala v zakonodajnem predlogu, ki ga bo predložila do konca 
leta 2014, podati natančen cilj glede na pričakovano sprejetost tehnologij z nizkimi emisijami 
na trgu. Pripomniti velja, da je bil v ZDA cilj za leto 2025 že določen.

ii) Odstopanja med homologacijskimi in dejanskimi vrednostmi emisij (preskusni cikel)

Pomembno področje, ki ga je treba obravnavati, je vedno večji razkorak med 
homologacijskimi in dejanskimi vrednostmi emisij iz dostavnih vozil. Iz pregleda literature in 
informacij homologacijskih organov in hiš za preskuse je razvidno, da prilagodljivost vedno 
bolj uporabljajo za zniževanje emisij CO2/km za nova vozila. Za dostavna vozila se ocenjuje, 
da je v zadnjem desetletju uporaba prilagodljivosti privedla do zmanjšanja prijavljenih 
homologacijskih emisij CO2 za približno 7 % (razpon 3,5–10,5 %), kar pomeni najmanj 
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tretjino ocenjenega zmanjšanja, ki je bilo doseženo v obdobju od leta 2002 do 2010 
(12,5 g/km od 35,5 g/km, kolikor je znašalo zmanjšanje)1. 

Možen učinek večje uporabe prilagodljivosti ni pomemben zgolj z regulativnega vidika. 
Zmanjšanja pri homologacijskih preskusih, ki niso posledica tehnoloških izboljšav vozil, ne 
zmanjšajo porabe goriva pri dejanski uporabi vozila. To pomeni, da vozila končnim 
uporabnikom ne prinesejo obljubljenega zmanjšanja stroškov goriva, kar je zavajanje 
potrošnikov. Zaradi nezadovoljstva potrošnikov z dejansko porabo goriva se lahko nazadnje 
zmanjša podpora evropski politiki glede zmanjševanja emisij CO2. Poleg tega lahko različne 
ravni uporabe prilagodljivosti pri različnih proizvajalcih povzročijo nelojalno 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 obravnavanje tega vprašanja je podanih več predlogov sprememb.

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 
147 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 
147 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 so študije, ki jih je opravila 
Komisija, pokazale, da preskusni postopki, 

                                               
1 Glej študije, ki jih je izvedla Komisija:
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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ki se uporabljajo za merjenje emisij CO2 v 
skladu s to uredbo, proizvajalcem niso 
preprečili povečane uporabe 
prilagodljivosti, kar je imelo za posledico 
domnevna zmanjšanja emisij CO2, ki niso 
rezultat tehnoloških izboljšav in jih ni 
mogoče doseči pri dejanski vožnji na cesti. 
Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 
715/2007 najkasneje do leta 2014 
spremeniti, da bi preskusni postopki z 
gotovostjo ustrezno odražali emisije CO2, 
ki nastanejo pri dejanski vožnji. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Priznava se, da si večina industrijskih 
sektorjev v Evropski uniji močno 
prizadeva za zmanjšanje emisij CO2 in 
večjo učinkovitost, vendar morajo za 
uresničitev ambicioznih evropskih 
podnebnih ciljev tudi proizvajalci lahkih 
gospodarskih vozil postati učinkovitejši.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Ambicioznejši cilji glede zmanjšanja 
emisij CO2 so izvedljivi, vendar 
potrebujejo proizvajalci pravno 
svetovanje, da bi vlagali v okolju prijazno 
tehnologijo in tehnologijo za varčevanje z 
gorivom, ne da bi bili zaradi tega manj 
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konkurenčni.

Predlog spremembe 4

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 
obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi zmanjšanja emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 500 novih 
lahkih gospodarskih vozil na leto, 
izključeni iz cilja specifičnih emisij in 
premije za presežne emisije.

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi zmanjšanja emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 1000 novih 
lahkih gospodarskih vozil na leto, 
izključeni iz cilja specifičnih emisij in 
premije za presežne emisije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vse večji stroški goriva postajajo 
velika težava za evropska podjetja, 
Evropska unija pa uvozi večino nafte, ki 
se uporabi v prometnem sektorju. Manjša 
poraba goriva bi tako Uniji kot podjetjem 
pomagala zmanjšati odvisnost od nafte.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da se pospeši trženje vozil z izredno 
nizkimi emisijami ogljika, 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, kot so stanovanjska 
območja, delovna mesta, nakupovalna 
območja in glavne cestne povezave.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) 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 
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.

(9) Komisija mora oceniti razpoložljivost 
podatkov o drugih kazalnikih 
uporabnosti, kot je masa, in preveriti 
možnost, da bi se uporabljali kot kazalniki 
uporabnosti v formulah iz Priloge I.

Obrazložitev

Uporaba drugih kazalnikov uporabnosti, kot je masa, bi zavrla sedanji trend konstrukcije 
vedno težjih vozil ter spodbudila konstrukcijo lahkih vozil, za katero sedaj ni spodbud.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
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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.

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 (WLTP) znotraj Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo, ki 
bi moralo biti, potem ko bo končano, 
vključeno v zakonodajo Unije. Komisija bi 
morala preučiti, ali je treba svetovni 
preskusni postopek za lahka vozila pri 
njegovi vključitvi v zakonodajo Unije 
dopolniti z dodatnimi določbami, da bodo 
preskusni postopki ustrezno odražali 
emisije 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.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Emisije toplogrednih plinov, 
povezane z dobavo energije ter 
proizvodnjo in odlaganjem vozil, so 
pomemben element skupnega ogljičnega 
odtisa v današnjem cestnem prometu in se 
bodo v prihodnosti domnevno še močno 
povečevale. Zato je treba sprejeti ukrepe 
politike, 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, ter ki bodo zagotovili, da te 
emisije ne bodo nevtralizirale koristi, ki 
jih prinaša izboljšana uporaba električne 
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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 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek 
2a:
„Od leta 2025 določa ta uredba cilj v 
indikativni vrednosti 100 g CO2/km do 
115 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, kakor je 
določeno v členu 13(1).“

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 510/2011
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 lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

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 lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5 
Olajšave
Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km šteje 
za:
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,
– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2016,
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2017,
– 1 lahko gospodarsko vozilo od leta 
2018.“

Obrazložitev

Da bi zmanjšali stroške uporabe vozil in ravnali v skladu z okoljskimi cilji, zastavljenimi v 
tem predlogu, bi morale biti olajšave učinkovita spodbuda za razvoj vseh vrst čistih vozil 
(električnih, hibridnih itd.). Predlagano črtanje mejne vrednosti bo spodbudilo proizvajalce, 
da bodo na trg dali čim večje število čistih vozil, kar bo potrošnikom tudi odgovor na
problematiko cene goriva.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) 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, 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 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) 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. Tu so zajeti: 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 
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vozil različnih proizvajalcev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 1

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 nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

Komisija do 31. decembra 2015 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe na podlagi novega 
svetovnega preskusnega postopka za 
lahka tovorna vozila, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila za obdobje po letu 2020 ter do leta 
2025 doseže indikativni cilj v razponu od 
100 g CO2/km do 115 g CO2/km, razen če 
je smotrn nižji cilj zaradi uporabe 
tehnologij z nizkimi emisijami ogljika in 
pričakovanega trženja.
Na podlagi tega pregleda, ki vključuje 
splošno oceno vpliva na avtomobilsko 
panogo in z njo povezane panoge, 
Komisija po potrebi predlaga spremembo 
te uredbe na način, ki je stroškovno 
učinkovit in čim bolj nevtralen z vidika 
konkurence ter zagotavlja doseganje 
dolgoročnih ciljev Unije pri boju proti 
podnebnim spremembam.
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 13(6) se doda naslednji 
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pododstavek:
„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, 
strogo določijo in tako proizvajalcem 
prepreči, da uporabijo prilagodljivost pri 
preskusnem ciklu.“ 
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b b (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 13(3) se doda naslednji 
pododstavek:
„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.
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b c (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 13 se doda naslednji odstavek 6a:
"(6a) Komisija preuči morebitne koristi 
zagotavljanja, da homologacijske 
vrednosti emisij CO2 vključujejo emisije, 
ki so posledica uporabe naprav na vozilu, 
ki so največji porabniki energije, in, če je 
primerno, pripravi predloge za uresničitev 
tega v obdobju po letu 2020.“

Obrazložitev

Naprave, ki uporabljajo električno energijo, zdaj med preskusnimi postopki niso aktivirane, 
na primer klimatska naprava in luči ne delujejo.
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